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SECTION I. STATE GOVERNMENT AND POLITICS 

 
FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF POLITICAL 

ELITE OF UKRAINE 
Khorishko L. S.,  

Candidate of Political Sciences,  
Associate Professor of the Department of Political Science,  

Zaporizhzhya National University 
 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ 

Хорішко Л. С., 
Кандидат політичних наук,  

доцент кафедри політології, 
Запорізький національний університет 

 
У межах політичної системи формується інституціональне середовище 

функціонування еліти, що представляє собою можливості та обмеження 
індивідуально-групової взаємодії, яка реалізується згідно існуючої конституційної 
процедури та визначених нею прав і обов’язків. Його складовими виступають правила 
та норми взаємодії, а також домінуючі політичні практики [1]. У першому випадку 
мова йде про визначення зрозумілих всім моделей взаємодії з метою прийняття 
політичних рішень, а в другому – про здійснення практичної діяльності у визначеному 
просторі, використовуючи надані ним ресурси та технології. Сформована модель 
взаємодії впливає на динаміку функціонування політичної системи, оскільки 
відбувається певна алгоритмізація діяльності еліти, що дозволяє здійснювати аналіз 
існуючої політичної ситуації та оптимізовувати, за рахунок вдало використаних 
політичних технологій, досягнення поставлених цілей.  

Особливої актуальності дані процеси набувають в умовах модернізації 
політичної системи України. Мова йде про визначення прозорих правил 
внутрішньоелітної взаємодії, вдосконалення практики комунікації з громадянським 
суспільством, а також конкретизацію процедури політичної діяльності та технологій її 
оптимізації. Відтак, актуалізується потреба усвідомленого використання загально 
прийнятних форм політичної взаємодії (співпраця, коаліція, пактування, конкуренція) 
з метою посилення суб’єктності в контексті вироблення національного проекту 
політичної модернізації та формування високого рівня консенсусної взаємодії 
елітного інституту [2].   
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Цього можна досягти за умови усвідомлення колективної відповідальності 
персонального складу статусно-рольової сітки елітного інституту за виконання 
функцій, цільове використання наявних ресурсів і прогнозування наслідків діяльності 
для політичної системи та суспільства. Відповідно, мова йде про чітке розуміння 
законодавчо визначених меж діяльності, ресурсів і власних можливостей щодо 
досягнення поставлених цілей та завдань модернізації. Це сприяє здійсненню 
раціонального вибору найбільш актуальних у конкретній політичній ситуації 
альтернатив і прийняттю ефективних рішень.  

Виходячи з цього, необхідно посилювати особистісний потенціал представників 
еліти через підвищення рівня їх освіченості, культури здійснення професійної 
політичної діяльності, врахування реальних здобутків чи можливостей сприяння 
позитивним змінам способу життя та цінностей конкретних груп громадськості. 
Водночас, невідповідність окресленим параметрам, наявність порушень етики 
професійної політичної діяльності, нездатність нести колективну відповідальність – 
все це має бути причиною застосування конкретних санкцій до порушників, що 
передбачають часткову або повну екскорпорацію з елітного інституту. Наявність 
санкцій за порушення правил і норм внутрішньоелітної взаємодії сприятиме 
формуванню більш прозорої процедури прийняття рішень та здійснення політичної 
діяльності. Це дозволить поступово закріпити нові цінності (повага до особистості, 
взаємодопомога, гідність, пріоритет державних інтересів тощо) та форми взаємодії 
політичної еліти, направлені на досягнення бажаного проекту майбутнього та 
підвищення стандартів суспільного життя.  

Відповідно, запропоновані елітою цінності та форми взаємодії, що реально 
втілюються на практиці, мають всі шанси стати своєрідним закликом до консолідації 
суспільства заради поставленої мети. У цьому контексті доволі актуальним є 
поглиблення практик комунікації представників влади із групами громадськості. 
Це необхідно для оптимізації процесу інформування та подальшого засвоєння 
суспільством, пропонованих елітою цінностей, способів діяльності, форм 
взаємодії. Саме політична еліта повинна взяти на себе відповідальність за 
формування таких бажаних європейських цінностей та закріплення їх на рівні 
масової свідомості. Це сприятиме досягненню консенсусу між елітним інститутом 
та суспільством відносно вибору «образу бажаного майбутнього», ресурсів його 
досягнення та колективної відповідальності за результати діяльності.  

Підвищенню рівня двосторонньої взаємодії можуть сприяти: 1) роз’яснювальна 
робота відносно цілей та завдань модернізаційного проекту, а також змін способу 
життя та цінностей, яких слід очікувати по його завершенні; 2) залучення експертної та 
суспільної думки до процесу оцінювання та корекції прийнятих рішень; 3) 
мотивування громадськості до дії на основі цілеспрямованої та результативної 
діяльності представників елітного інституту щодо практичного впровадження реформ.  
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Не менш важливим є усвідомлення значущості конкретних реформ для сталого 
розвитку політичної системи, прогнозування їх можливих наслідків. Відтак, 
актуальності набуває чітке обґрунтування процедури та відповідних технологій 
політичної діяльності, що здатні оптимізувати досягнення основних цілей процесу 
модернізації. Його необхідно розглядати як певну технологічну схему, яка передбачає 
етапи діяльності та сукупність послідовних технологій її оптимізації.   

Отже, інституціональне середовище функціонування політичної еліти 
відображає сукупність правил взаємодії, що визнаються легітимними всіма 
суб’єктами політичної системи. Вони формують алгоритми діяльності елітного 
інституту та впливають на вибір політичних технологій в процесах модернізації 
політичної системи. Формування інституціонального середовища є актуальним в 
умовах української політичної дійсності,  оскільки сприяє підвищенню рівня  
двосторонньої комунікативної взаємодії між елітою та громадянським суспільством. 

Список використаних джерел: 
1. Граждане и политические практики в современной России: 

воспроизводство и трансформация институционального порядка / ред. колл.: С. 
Патрушев (отв. ред.), С. Айвазова, П. Панов.  Москва: РАПН; РОССПЭН, 2011.318 с. 

2. Зеленько Г. Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на 
постсоціалістичному просторі. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Київ : 
ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. Т. 2. С. 253-265. 
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Зрозуміло, що в тій мірі, в якій галузі (ринки) розрізняються притаманними їм 
характеристиками, в тій мірі, швидше за все, будуть відрізнятися і умови виникнення 
угод і узгоджених дій.  

Однак в зв'язку з цим можна звернути увагу на два варіанти побудови 
антимонопольного регулювання. Один варіант пов'язаний з впливом на чинники, які 
визначають ймовірність покарання за участь в угоді (узгоджені дії). Інший варіант 
спрямований на підвищення відповідальності за участь у картелі. Не можна сказати, 
що дані варіанти повністю незалежні один від одного. Наприклад, за допомогою 
застосування норми звільнення від відповідальності першого, хто зізнався в змові, і 
дисконтування відповідальності другого, хто зізнався (якщо, скажімо, учасників 
більше двох), можна забезпечити вплив на фактор стабільності складу та 
інституційних технологій картелізації. Що стосується останнього пункту, то 
учасникам картелю доведеться виробляти більш витончені методи конспірації і 
покарання опортуністів, що руйнують довіру, що вимагає часу і пов'язане з 
додатковими витратами. 

Не слід також забувати, що застосування антикартельних заходів також 
пов'язане з витратами. Якщо формулювати питання щодо ефективності цих заходів, 
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то один з варіантів оцінки полягає в тому, щоб співставити втрати ефективності, 
обумовлені угодою (узгодженими діями), з тими витратами, які викликані 
застосуванням заходів антимонопольного регулювання. Якщо повні витрати 
антимонопольного регулювання вищі, ніж витрати, пов'язані з втратами в 
ефективності, то в даному випадку з економічної точки зору немає достатніх підстав 
вживати заходи щодо припинення або профілактики такого роду угод. 

У зв'язку з цим логіка порівняльного аналізу дискретних інституційних 
альтернатив призводить до висновку, що навіть якщо картельні угоди потенційно 
небезпечні, то з цього не випливає, що будь-яке державне втручання, спрямоване на 
їх запобігання або припинення, є економічно виправданим. При розгляді даного 
питання інтерес може представляти досвід Великобританії в регламентації втручання 
антимонопольних органів в ситуаціях, пов'язаних з обмеженням конкуренції, в тому 
числі в результаті угод (узгоджених дій).  

В методиці з досліджень ринку відзначено три ключові чинники, які повинні 
бути прийняті до уваги при оцінці доцільності проведення дослідження ринку: 

1. Розміри ринку. Якщо уявити собі ринок з невеликою кількістю споживачів і 
незначними обсягами обороту, то витрати на дослідження ринку можуть переважити 
можливі вигоди від такого роду дослідження і випливаючих з нього дій 
антимонопольних органів. 

2. Частка ринку, яка порушена діями (угодами), що викликають негативні для 
конкуренції результати. Зазвичай передбачається, що, якщо частка ринку, охоплена 
угодами, є незначною, то дослідження проводити недоцільно. Це пов'язано з тим, що, 
строго кажучи, вплив на конкуренцію може виявитися незначним. 

3. Стійкість угод, що породжують негативні для конкуренції ефекти. Чим більш 
стійкі угоди, тим більше підстав для прийняття рішень про проведення дослідження.. 

Однак в даному випадку існує об'єктивна підстава лобіювання на користь 
ослаблення антимонопольного регулювання з боку груп зацікавлених господарюючих 
суб'єктів. Автори статті не дають рецепту для вирішення питання про необхідність 
лібералізації антимонопольного регулювання, а хотіли б тільки позначити суть даного 
питання і вказати на об'єктивні складнощі, пов'язані з пошуком адекватного рішення. 

Крім того, важливо брати до уваги, що прийнятна ступінь дискреційних в 
прийнятті рішень антимонопольними органами залежить від механізму подальшого 
контролю і відповідальності за прийняті рішення. Чим менш дієвим є такий механізм, 
тим менше підстав для надання можливості особам, котрі ухвалюють рішення, 
застосовувати критерії з «розмитими» характеристиками. 

У зв'язку з цим важливо вказати на кілька важливих аспектів питання про 
антимонопольного регулювання як способу запобігання / припинення угод і 
узгоджених дій. 
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Інформаційний парадокс в сфері антимонопольного регулювання. Витрати, 
пов'язані із запобіганням картелізації, можуть бути оцінені, тоді як втрати в 
ефективності від невдалого картелю - як правило, ні. Звідси виникає проблема 
зміщення в оцінках дієвості антимонопольної політики, що призводить до критики 
даного виду практики на підставі її неефективності [1].  

У наведеному випадку досить складно за допомогою методів позитивного 
економічного дослідження довести дієвість антимонопольного регулювання в плані 
недопущення витіснення створення вартості процесами, пов'язаними з її 
перерозподілом або знищенням, так само як блокуванням процесів розкриття нових 
можливостей використання відомих ресурсів і виявлення нових ресурсів. 
Представлена тут проблема є окремим випадком більш загального питання про оцінку 
ефективності державного управління. Відомо, що в економічній теорії держава 
розглядається як організація з порівняльними перевагами в застосуванні насильства. 
Однак існує два варіанти реалізації порівняльних переваг 

 - загроза застосування насильства;  
- безпосередньо застосування насильства (в нашому випадку - накладення 

санкцій). 
Якщо загроза застосування насильства виявляється достатньою  для того, щоб 

запобігти порушенню закону, то складно зрозуміти, як співвідноситься величина 
нанесення шкоди з тими витратами, які довелося понести для формування 
відповідних очікувань. Одним з варіантів вирішення даного питання є використання 
принципу сумісності, коли приблизна оцінка нанесення шкоди проводиться для 
аналогічних випадків із завданими збитками. Однак для цього повинно бути вирішено 
питання про редукування однієї ситуації (що є об'єктом вивчення) до іншої (яка мала 
місце в минулому або є модельною, еталонною). 

 
Список використаних джерел: 

1. Market investigation references.Guidance about making of references under Part 4 
of the Enterprise Act.Office of Fair Trading, 2002. 
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Результати теоретичних досліджень проблем забезпечення безпеки  
нагромаджені за період існування людської цивілізації свідчать, що безпека є досить 
широким явищем. Пошук безпечних умов розвитку і життєдіяльності суспільства 
обумовлює прогрес цивілізації. У сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі 
безпека характеризується як відсутність загроз і небезпек, а також як наявність умов 
для забезпечення належних умов існування особи, суспільства, держави, задоволення 
і реалізації їх потреб та інтересів. Також безпека розглядається як стабільний стан 
суспільства, його якісна визначеність, наявність умов для стійкого і прогресивного 
розвитку, або як властивість соціуму зберігати свою цілісність, відносну 
самостійність та стійкість, здатність до розвитку. Крім того, безпеку розглядають як 
вид діяльності, або систему заходів, спрямованих на запобігання небезпеці. 

Програма розвитку ООН визначає безпеку як захист людини від загроз, 
включаючи голод, хвороби, раптові та шкідливі руйнівні події, що можуть існувати 
на різних рівнях буття і розвитку суспільства. Таким чином, потреба у безпеці є 
однією з базових людських потреб та полягає у необхідності захисту та створення 
стабільних умов для людського життя. Безпека є суспільною потребою, важливим 
фактором забезпечення сталого розвитку суспільства та однією з основних функцій 
соціальної системи, що забезпечує збереження її характеристик, здатність до 
функціонування, захищеність від потенційних і реальних загроз. Рішення щодо 
забезпечення безпеки соціальної системи приймаються на підставі аналізу динаміки її 
розвитку та функціонування, що характеризуються такими показниками: якість 
перехідних процесів з одного рівня на інший, лабільність, керованість, адекватність, 
реакції на впливи зовнішнього середовища тощо.  
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Вихід показників за допустимі межі призводить до погіршення якості 
управління або до невиконання задач системи, а в підсумку до руйнування системи та 
розпаду її структури, порушення цілісності [1, с.26] .  

Поняття безпеки часто використовується у різних галузях знань, має різне 
трактування. Термін «безпека» пов’язують з ризиком, небезпекою, загрозою, а також 
співвідносяться з певними об’єктами, зокрема технічними системами, людиною, 
суспільством, державою. 

Монреальська декларація визначає безпеку людини як стан, за якого небезпека 
і умови, що призводять до фізичного, психологічного або матеріального збитку, а 
також контролюються для забезпечення збереження здоров’я і добробуту індивідів і 
суспільства. 

Одні дослідники розглядають безпеку як стан захищеності національних 
інтересів, інші-як стан захищеності цінностей. Також деякі науковці пропонують 
інтерпретувати поняття безпека як категорію теорії державної політики та державного 
управління. 

Безпека тісно пов’язана з буттям , її основною проблемою є захист життя 
людини (нації, суспільства, держави, міжнародної спільноти, людства загалом) від 
смерті, загибелі, а також забезпечення гідного існування. Тому, безпеку та 
національну безпеку необхідно розглядати з точки зору забезпечення 
індивідуального, суспільного, національного буття. 

Водночас в науковій літературі пропонують розглядати безпеку крізь призму 
таких проблем буття, як  бути чи не бути,жити чи померти, існувати чи припинити 
існування та при забезпеченні безпеки приділяти основну увагу проблемі захисту 
життя та умов, від яких це життя залежить [2]. 

Важливе місце в державному управлінні займає забезпечення суспільної 
безпеки, безпеки людини, узгодження інтересів особи і суспільства, а також 
урахування характерних рис можливих воєн майбутнього [1], включаючи 
забезпечення біологічної безпеки. Тому, за сучасних умов важливим та невід’ємним 
елементом державного управління у сфері національної безпеки стає державне 
управління у сфері біологічної безпеки.  

При дослідженні проблем забезпечення безпеки вітчизняні вчені виділяють 
онтологічний, гносеологічний і аксіологічний аспекти [1, с.27].  

Виходячи з викладеного в онтологічному аспекті сутність біологічної безпеки 
можна розглядати як визнання того, що вона існує в загальній структурі буття та 
створює оптимальні умови для існування людини, суспільства і держави за яких 
мінімізовані небезпеки для їх існування та є об’єктивною реальністю, що 
уможливлює самозбереження всього живого і охоплює явища, процеси, 
закономірності, що діють у світі.  
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Водночас в об’єктивному значенні сам процес забезпечення біологічної 
безпеки, як і інших видів безпеки може мати небезпечний характер. 

Також при дослідженні умов необхідних для виживання та прогресивного 
розвитку особи, суспільства і держави можна розглядати біологічну безпеку в 
природному та суб’єктивному визначенні. Можна стверджувати, що феномен 
біологічної безпеки, як і феномен безпеки, має подвійну природу, що обумовлено 
єдністю природи самозбереження. Забезпечення біологічної безпеки для живих 
організмів фактично є вжиттям заходів, спрямованих на самозбереження у відповідь 
на загрозу обмеження або припинення їх існування. 

Гносеологічний аспект забезпечення біологічної безпеки пов'язаний 
безпосередньо з особливостями її пізнання. В процесі історичного розвитку 
біологічна безпека які і інші види безпеки пізнається завдяки раціональному пізнанню 
та життєвого досвіду. Водночас складність пізнання процесу забезпечення біологічної 
безпеки полягає у тому, що об’єктивно існує багато оцінок її рівня у різних сферах 
життєдіяльності. 

Завжди існує прагнення до досягнення живими організмами умов абсолютної 
безпеки, тобто повної відсутності небезпек, що неможливо, оскільки процес 
виникнення небезпек внаслідок діяльності людини та об’єктивних змін в 
навколишньому природному середовищі є безперервним. 

В аксіологічному аспекті біологічну безпеку можна віднести до 
загальнолюдських цінностей, що мають ціннісну значущість для багатьох поколінь. 
Процес забезпечення біологічної безпеки створює оптимальні умови для підтримання 
гармонійного стану буття і сталого розвитку суспільства. Водночас знання про 
безпеку дають людині свободу вибору, розкривають її ціннісну значущість. 

В цілому з урахуванням сучасного наукового апарату найбільш виваженим 
можна вважати визначення біологічної безпеки як стану захищеності життя на усіх 
рівнях організації (від молекулярного до біосферного) у всіх його проявах, формах і 
властивостях від будь-яких деструктивних впливів та загроз, що забезпечується 
системою політичних, правових, економічних, технологічних, організаційних, 
медико-біологічних та інших заходів. 

Список використаних джерел: 
1. Глобальна та національна безпека : підручник /авт. кол. : В.І.Абрамов, 

Г.П.Ситник, В.Ф.Смолянюк ; за заг. ред. Г.П.Ситника.–Київ : НАДУ, 2016. – 784 с. 
2. В.Пасічник Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми 

державного управління національною безпекою. Науковий вісник.-2011.-Вип.7. C. 
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Державна установа «Інститут економіки  
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Україна має потужний природно-ресурсний потенціал, що включає різноманітні 
природні ресурси й сприятливі природні умови. Цей потенціал  за активного 
залучення в господарський простір може стати визначальним фактором сталого 
розвитку й підвищення конкурентоспроможності економіки. У цьому сенсі серед 
низки сучасних викликів, які сьогодні стоять перед Україною, особливого значення 
набуває проблема реформування системи екологічного управління з урахуванням 
загальних процесів децентралізації та євроінтеграції, що передбачає пошук нових 
інноваційних форм господарської діяльності в контексті екосистемного підходу. Крім 
того,  необхідно по-новому розглянути сутність екологічного управління та 
стратегічні напрями його розвитку в світлі завдань апроксимації законодавства 
України до права ЄС у сфері охорони довкілля та застосування екосистемного 
підходу до збереження природно-ресурсного потенціалу на муніципальному рівні, що 
й обумовлює мету дослідження та його актуальність.  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
22 

Європейський вектор визначає сучасну національну стратегію наближення 
(апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля, що 
фокусується на положеннях статті 363 Глави 6 «Навколишнє середовище» Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом(2014 р.) і Додатку ХХХ до цієї 
Угоди, який містить 29 Директив по наступних 8 секторах: (1) екологічне управління 
та інтеграція екологічної політики в інші секторальні політики; (2) якість 
атмосферного повітря; (3) управління відходами та ресурсами; (4) якість води та 
управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; (5) охорона 
природи; (6) промислове забруднення та техногенна небезпека; (7) зміни клімату та 
захист озонового шару; (8) генетично модифіковані організми [1].  

Отже, на муніципальному рівні управління необхідно враховувати зазначені 
євроорієнтири та екосистемний підхід до збереження природно-ресурсного 
потенціалу, який ґрунтується на економічних оцінках функцій екосистеми. Проте 
аналіз європейського досвіду свідчить, що досі не всі функції екосистеми є 
економічно оціненими. Головна проблема полягає у тому, що екосистема виконує 
низку різноманітних функцій, які можна узагальнити, розподіливши за трьома 
основними категоріями, зокрема: 

─  середовищеутворююча функція екосистеми –  формування та підтримка такого 
стану навколишнього природного середовища, що забезпечує самовідтворюваність та 
задовольняє потреби життєдіяльності людини; 

─ товарна функція послуг екосистеми –утворена біомаса, яка забирається людиною 
із природи (деревина, морепродукти, паливо, сировина тощо); 

─  інформаційна й духовно-естетична функція екосистеми – це інформація про стан 
системи, її пізнавальне, наукове, освітнє й культурне значення.  

Зауважимо, що наразі не існує  уніфікованого методу, який дозволяв би чітко 
оцінити економічну вартість екосистемних послуг чи їх втрат. Зазвичай, окремі 
методи оцінюють певні елементи вартості послуг екосистеми і мають свої 
особливості та обмеження. Крім того, що застосування методологічного підходу 
екосистемного оцінювання збитків від нераціонального використання природно-
ресурсного потенціалу в цілому сприяє невиснажливому використанню послуг 
екосистеми й попереджає її деградацію, його застосування сприяє виявленню 
потенційних витрат, пов’язаних із деградацією екосистеми. Наприклад, на 
муніципальному рівні природні ресурси переважно оцінюються за вартістю 
існування, тому доцільно для цього використовувати інструменти непрямої оцінки: а) 
на основі опитування населення про їх бажання платити; б) на основі рангової оцінки 
природних ресурсів, що показує цінність природно-ресурсного потенціалу певної 
території чи муніципального утворення. Загальна економічна вартість природно-
ресурсного потенціалу включає: 
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─ пряму вартість ─ продукцію чи сировину, яку можна безпосередньо отримати 
у процесі використання природних ресурсів чи природних умов у виробництві, 
споживанні й продажу (наприклад, рекреаційні послуги міських зелених зон); 

─ непряму вартість ─ екологічні функції відтворення (підтримуючі й захисні 
природні чи штучні системи, що забезпечують якість води, стабілізують мікроклімат 
тощо і можуть бути використані для розвитку рекреації), які можуть в перспективі 
мати комерційне значення; 

─ вартість існування ─ місцевий природно-ресурсний потенціал чи екосистема є 
цінними за рахунок їх потенційного культурно-історичного значення, тобто 
збереження екосистемних послуг для майбутніх поколінь. 

Отже, економічна оцінка екосистемних послуг природно-ресурсного потенціалу 
на муніципальному рівні дає можливість оцінити як ринкову вартість і цінність 
екосистеми від прямого й опосередкованого використання, так і виявити реальну 
картину щодо можливих фінансових надходжень від їх експлуатації муніципальною 
громадою. Більш того, така оцінка дозволяє ідентифікувати «невидимі», найбільш 
цінні функції екосистеми на місцевому рівні – санітарно-гігієнічні, водоохоронні, 
захисні, рекреаційні, оздоровчі, естетичні тощо.  

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна запропонувати для 
органів муніципального управління наступні рекомендації: 

─ розвивати інноваційні підходи щодо трансформації системи інтересів 
економічних суб'єктів та реформування системи муніципального управління шляхом 
активізації екосистемного підходу при вирішенні сучасних проблем збереження 
природно-ресурсного потенціалу як бази сталого просторового розвитку міст; 

─ запроваджувати інструменти непрямої оцінки вартості природно-ресурсного 
потенціалу в систему муніципального управління; 

─ враховувати вартісні оцінки природно-ресурсного потенціалу у процесі 
планування на місцевому рівні для деталізації та обґрунтування довгострокового 
прогнозу ресурсних можливостей муніципалітетів, що є запорукою «зеленого» 
вектора економічного зростання.  

Список використаних джерел: 
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 
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Національна академія державного управління  

при Президентові України, м. Київ, Україна 
 
Процес законотворчої діяльності за останні 4 роки був досить інтенсивним. 

Головним його здобутком стала відмова України від політики позаблоковості та 
законодавче визначення одним із пріоритетів національних інтересів інтеграцію 
України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття 
членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір. 

Вітчизняний досвід державного управління процесом реформування сектором 
безпеки і оборони має як позитивні так і негативні моменти.  

Позитивним моментом є створення концептуальних та організаційно-правових 
засад реформування сектору безпеки і оборони, які, все таки не є досконалими.  

Негативним моментом є:  
1) невиконання Державних програм будівництва і розвитку Збройних Сил 

України в період 1997-2015 рр. в силу недофінансування програм та волюнтаризму 
вищого керівництва держави;  

2) під видом військових реформ в Україні здійснювалося значне скорочення 
збройних сил, а під видом реформування сектору безпеки здійснювалося скорочення 
або ж навпаки збільшення чисельності МВС, СБУ та інших силових структур;  

3) потенційно досить складною залишається проблема нерозмежованості 
політичного та адміністративного управління в органах сектору безпеки. Зокрема, має 
місце практика призначення політичних діячів керівниками правоохоронних органів 
та спецслужб, що породжувало загрозу політизації діяльності органів сектору 
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безпеки, підпорядкування їхньої діяльності інтересам політичних сил на шкоду 
національним інтересам. 

Аналіз результатів наукових досліджень [1-4] дозволяє зробити наступні 
висновки щодо зарубіжного досвіду реформування сектору безпеки і оборони в 
країнах-члена НАТО, а саме: США. ФРН, Франції: 

1) зміни в безпековому середовищі вимагають відповідного набору місій 
сектора безпеки і оборони та відповідних науково-технічних досягнень, що знайшло 
своє відображення у трьох моделях реформ. Ці моделі мають свої недоліки та 
переваги. 

Консервативна модель, відома як «рекапіталізація сил», передбачає покрокові 
зміни без значного підвищення бюджетного фінансування. Згідно цієї ідей сектор 
безпеки і оборони успішно справляється зі своїми завданнями. Це передбачає 
орієнтацію органів державної влади на поступове проведення реформ сектору безпеки 
і оборони, мінімізуючи при цьому ризик національній безпеці. 

Модель «прискореної революції» передбачає швидкі і глибокі реформи для 
досягнення значної якісної переваги над будь-яким противником з урахуванням 
прогнозованої перспективи. Мета цієї реформи – радикально підвищити можливості 
сектору безпеки і оборони за допомогою використання науково-технічних досягнень, 
новітніх технологій забезпечення національної безпеки. 

Модель створення «повного спектру сил» – займає проміжне положення між 
двома попередніми моделями, в якій робиться акцент на забезпеченні всього спектру 
можливих операцій, які виконують сили сектору безпеки і оборони, в умовах 
передбачуваності майбутніх загроз. Ця модель передбачає впровадження наукових та 
науково-технічних досягнень, проте без швидких змін у секторі безпеки і оборони. 
Тим самим забезпечується поєднання стійкої структури сектору із модернізацією, яка 
продиктована «революцією у військовій справі» [5]. 

Зауважимо, що саме ця модель західними аналітиками визначена як найбільш 
придатна для реформування сектору безпеки і оборони. 

2) в країнах-членах НАТО реформування збройних сил здійснюється з 
урахуванням змін характеру війни і збройних конфліктів. Основним змістом 
військових реформ є трансформація сукупності різнорідних сил і засобів, які 
успадковані від індустріальної епохи, в єдині збройні сили інформаційної епохи – 
більш гнучкі і мобільні; здатні, використовуючи сучасні системи зв’язку та 
інформації, удосконалені засоби розвідки і високоточну зброю, в стислі терміни і при 
мінімальних втратах отримувати перемогу над будь-яким противником. 

Реформування збройних сил охоплює три взаємопов’язані сфері: будівництво 
збройних сил; розвиток форм і способів ведення бойових дій; посилення взаємодії 
військових відомств з іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки та 
союзниками. 
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З цією метою сам процес реформування збройних сил країн-членів НАТО 
представляє собою комплекс заходів, спрямованих на прискорене впровадження тих 
досягнень революції у військовій справі, які можуть забезпечити нейтралізацію не 
лише існуючих, але й перспективних загроз. На основі їх аналізу керівництвами 
військових відомств США, ФРН, Франції були висунуті чотири основних принципи 
реформування збройних сил: розвиток можливостей по веденню об’єднаних операцій; 
нарощування переваг у розвідці; розробка і впровадження перспективних єдиних 
оперативно-стратегічних концепцій збройних сил; формування необхідного для 
реформування збройних сил науково-технічного потенціалу. 

Зазначимо, що актуальними проблемами організаційно-правового забезпечення 
реформування сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах є: узгодження 
завдань щодо реформування складових сектору безпеки і оборони з метою створення 
досконалої системи територіальної оборони України, яка є єдиною законодавчо 
визначеною формою спільного застосування сил та засобів сектору безпеки і 
оборони; відсутність визначення статусу деяких складових сектору безпеки і оборони 
та їх органів управління, що обумовлено проведенням адміністративної реформи 
системи державного управління, не дає змоги оперативно та ефективно впливати на 
процес реформування сектору безпеки і обороsни. 

Список використаних джерел: 
1. Пелих А.О. Воєнно-політичні моделі держав в управлінні національною 

безпекою євроатлантичних і пострадянських країн: дис. … канд. наук з держ. упр.: 
спец. 25.00.01. / Пелих Анатолій Олександрович. – Київ., 2017. – 254 с. 

2. Особенности реформирования ВС и ОПК стран Восточной Европы. 
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Вільний вихід України на європейський вектор розвитку супроводжується не 

лише великою кількістю політичних та економічних перетворень, а і певними 
соціально-економічними проблемами, зумовленими демографічною кризою, однією з 
таких є трудова еміграція громадян до інших країн. Ця проблема є досить 
актуальною, оскільки ріст міграційних процесів останніми роками стає все більш 
динамічним, що несе в собі негативні наслідки в забезпеченні сталого розвитку 
держави, спричиняє деформацію якісних параметрів ринку праці, недостатність 
залучення кадрового капіталу до економіки країни та, як наслідок, зниження рівня її 
економічної безпеки. Такі процеси є похідною від спектру внутрішньодержавних та 
зовнішньоекономічних факторів спричинених економічною кризою, девальвацією 
гривні, збройним конфліктом на Сході країни та ін.. 

Якщо в Україні не покращиться бізнес-клімат та не прискориться економічне 
зростання, то це призведе до того, що в країні скоро не буде кому годувати громаду 
пенсіонерів.За різними статистичними даними, за кордоном сьогодні працює кожен 
сьомий українець, тобто більш як 7 млн. громадян  працездатного віку. За 
підрахунками соціологів, в середньому близько 50 людей на добу назавжди покидає 
Україну. А в останні роки вік українських емігрантів помолодшав, адже саме молодь 
активно залишає територію України. Зокрема, за офіційними статистичними 
даними,більшість трудових мігрантів з України – це особи віком 20-34 роки. [2]. 

Окрім того, молоді українці їдуть навчатися за кордон, де часто і залишаються 
працювати. Так, за статистичними даними, зараз у Польщі перебуває близько 17 
тисяч студентів з України. Всього ж в європейських ВНЗ навчається близько 50-55 
тисяч українців[4]. 
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Чинником зростання трудової міграції серед молоді є складна економічна 
ситуація в країні, яка розпочалась ще з 90-х років. А зараз підросло покоління дітей, 
батьки яких були заробітчанами і відповідно, багато хто з них емігрував до батьків. 
Отже, таким чином, емігрують уже цілі сім’ї за кордон. 

 

 
Рис.1. Країни, де навчається українська молодь,[2]. 

 
На міграційні процеси також впливають і демографічні проблеми сусідніх 

європейських країн. Вони зацікавлені, щоб наша талановита молодь переїжджала у 
їхні країни. Як видно із рисунка 1, перше місце займає Польща – кількість студентів 
перевищує 15 тисяч. Далі Німеччина – більше 9 тис., Росія – 5 тис., Канада та Чехія – 
2 тис.осіб. 

Як бачимо в Україні не відбуваються зміни на краще. Тому молодь буде 
виїжджати і в подальшому. Здавалося б і робота в Україні є, чому ж такий великий 
відтік заробітчан? Зрозуміло що це – набагато нижча заробітна плата, ніж за 
кордоном та відсутність якісних робочих місць, можливість кар’єрного росту та 
розвитку. 

Сумно, що на сьогоднішній день знецінена кваліфікована праця, тобто робота 
для якої потрібна вища освіта – це лікарі, вчителі, науковці. Тоді як в європейських 
країнах ці спеціальності являються високооплачуваними з великими перспективами. 
В країні де не піклуються, щоб населення було здоровим та освіченим немає 
майбутнього.Так, на сьогоднішній день високими темпами знижується рівень освіти, 
так як вона також уражена корупцією. Тому молодь і виїжджає за кордон на 
навчання. Хотілося б, щоб вони отримавши гарну європейську освіту та досвід роботи 
повернулися б до України і працювали на користь нашої держави.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
29 

Але ми добре розуміємо, що це поки що тільки наші мрії і сподівання. В 
державі відбувається величезний відтік освіченої, прогресивної та активної молоді. 
Уже зараз в Україні бракує якісних кадрів, фахівців в галузі ІТ-технологій, лікарів. 
Тобто, наша трудова міграція має інтелектуальний характер. Адже такі професії, як 
лікарі та вчителі, в Україні втратили соціальну престижність. А це в свою чергу має 
велике негативне явище з боку економіки. Адже в нас з одного боку, молодь гине на 
війні ,а з іншого – тікає з країни. При цьому більша половина не збирається 
повертатися. Відповідно, коли зменшується населення країни, тоді не росте 
економіка, а саме ВВП. При відсутності економічно активного населення не 
розвивається виробництво, технології, не зִיявляються нові робочі місця. У світі 
молодь створює інновації та нові підходи. 

Якщо з країни виїжджає молодь,  то така країна перестає бути привабливою для 
інвесторів.Відповідно в цих умовах нація старіє і про відтворення навіть і не має 
сенсу говорити. Тим паче, що коефіцієнт  відтворення складає1.1 , а для того, щоб 
відбувалося відродження нації він має складати не менше, ніж 2.4 . На сьогоднішній  
день в Україні проживає 12,2 мільйони пенсіонерів і лише 10 мільйонів працездатних, 
що постійно сплачують єдиний соціальний внесок, тобто пенсіонерів уже на 2,2 
мільйони більше, ніж працюючих. Тож виникає питання де в подальшому брати 
гроші на подальші виплати пенсій. 

Міграція молоді за кордон в Україні є вкрай негативним явищем. Позитивним 
воно може стати тільки тоді, коли ці люди почнуть повертатися з-за кордону додому. 
Але для цього в Україні для молоді мають бути створені соціальні умови. Та нажаль 
державна політика ніяким чином не спрямована на те, щоб включати молодь у 
суспільне життя чи створювати суспільні програми і умови для реалізації. Навіть у 
ставленні до цих же пенсіонерів держава є більш лояльною: вони  мають пільги, 
субсидії, певне пенсійне забезпечення, а молодь – нічого. Зараз у державних 
структурах усі ключові посади займають ці ж працюючі пенсіонери, тоді як 
випускники ВНЗ після закінчення навчання не можуть себе реалізувати у професії та 
змушені їхати за кордон. 

 Тому при нинішньому рівні трудової міграції першочерговим має стати 
прийняття урядом концепції національної кадрової політики для регулювання 
процесу трудової зайнятості та забезпечення гідної оплати праці.  

Список використаних джерел: 
1. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: www.ua.undp.org. 
2. Трудова міграція: куди їдуть та скільки заробляють українці за кордоном 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zmiya.com.ua. 
3. Міграція в Україні: факти і цифри. Міжнародна організація з міграції. 

Представництво в Україні.   
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Міжрегіональна академія управління персоналом,  

м. Київ, Україна 
 

У традиційʜій формі позиція громадяʜського суспільстʙа просуʙається 
ʙʜапрямку цеʜтра прийʜяття рішеʜь – держаʙʜої ʙлади. У системній формі рух стає 
обопільʜим, у результаті чого істотʜо зростають темпи реагуʙаʜʜя ʙлади ʜа 
ʙиʜикаючі потреби суспільстʙа, причому роль оргаʜізатора ʙироблеʜʜя рішеʜʜя ʜа 
боці держаʙʜої ʙлади.  У кожʜому суспільстʙі є сʙої форми ʙідʜосиʜ:  

– екоʜомічʜа форма: до ʜеї ʙідʜосятьсяформи ʙласʜості, ʙиробʜицтʙо, 
розподіл, обміʜ та іʜ.;  

– соціальʜа форма: ʙключає ʙ себе ʙідʜосиʜи між різʜими групами 
ʜаселеʜʜя; 

– політичʜа форма:  ʙідображає стаʙлеʜʜя груп ʜаселеʜʜя до політичʜої 
ʙлади, участь громадяʜ та їх об’єдʜаʜь у політиці;  

– ідеологічʜа (духоʙʜі форма):  характеризує культуру, характер 
сʙітогляду (демократичʜий, тоталітарʜий). Якісʜі параметри громадяʜського 
суспільстʙа: 
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– ʙекоʜомічʜій сферіозʜакою розʙиʜеʜості громадяʜського суспільстʙа є 
стʙореʜі ʜа іʜіціатиʙʜій осʜоʙі числеʜʜі підприємстʙа ʜедержаʙʜого сектору – з 
приʙатʜими і колектиʙʜими формами ʙласʜості; 

– ʙ соціальʜій сфері– ʜедержаʙʜі засоби масоʙої іʜформації, а також 
мехаʜізм формуʙаʜʜя і ʙиражеʜʜя суспільʜої думки з метою ʙирішеʜʜя соціальʜих 
коʜфліктіʙ, розʙиʜеʜість форм самоʙрядуʙаʜʜя, суспільʜих оргаʜізацій і рухіʙ; 
партії та рухи, діяльʜість яких спрямоʙаʜа ʜа захист праʙ і сʙобод громадяʜ, а також 
збережеʜʜя базоʙих приʜципіʙ демократії; 

– ʙ духоʙʜій сфері– сʙобода думки, слоʙа, соʙісті, ісʜуʙаʜʜям мехаʜізміʙ 
для їх реалізації, для забезпечеʜʜя можлиʙості самоʙиражеʜʜя особистості, її 
духоʙʜого розʙитку [1]. 

Український дослідник І. Василенко виокремлює канали, які включені в процес 
прийняᴛᴛя рішення, а саме: спільне обговорення, виявлення спільносᴛі в процесі 
мислення при обговоренні, що і є еᴛапом збирання інформації. Ці канали у свою чергу 
повинні ґрунᴛуватися на сᴛаᴛисᴛичних маᴛеріалах, анкеᴛуванні, резульᴛаᴛах інᴛерв’ю, 
на допомозі соціальних проекᴛних груп, на резульᴛаᴛах нарад, спосᴛереження[2]. 
Таким чином можна зробити висновок, що вибір Європейського векᴛору розвиᴛку для 
України означає рух у напрямку європейської цивілізаційної моделі, що передбачає 
складний демокраᴛичний перехід до поліᴛично організованого, відповідального 
суспільсᴛва нової якосᴛі, в якому посᴛупово підвищуєᴛься рівень ділової акᴛивносᴛі ᴛа 
поліᴛичної учасᴛі громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, формуєᴛься нова 
сᴛрукᴛура соціального просᴛору. Всі ці якісні перетворення у сᴛрукᴛурі 
громадянського суспільсᴛва неминуче деᴛермінуюᴛь певні трансформації у формі ᴛа 
змісᴛі політичних відносин, особливо в сисᴛемі державного управління, що передбачає, 
насамперед, переформатування спілкування держави ᴛа громадян. І підґрунᴛям ᴛакого 
нового «формаᴛу» має сᴛаᴛи формування ефекᴛивної ᴛа резульᴛаᴛивної сисᴛеми 
публічного управління, адекваᴛної українським реаліям і свіᴛовим ᴛенденціям[3, 4]. 

Список використаних джерел: 
1. Поклонська О. Правова держава та громадянське суспільство як основні ідеї 

пострадянської трансформації України (1991–2006). – Сімферополь, 2009. – 227 с. 
2. Василенко И. А. Административно-государственое управление в странах 

Запада: США, Великобритания, Франция, Германия [Текст] / И. А. Василенко. – М. : 
Издат. корпорация “Логос”, 2000. – 200 с. 

3. Чернов С. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» Х., 2014. – 317 с. 
4. Романенко Є.О.,ЧаплайІ.В. Загальні особливості взаємодії органів влади із 

громадянським суспільством: досвід США/ Європейський вимір реформування 
публічного управління в Україні: матеріали між народ. наук.-практ. конф. (Київ, 2 
листопада 2018 р.). - Київ, 2018. – С.100-101.  
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Забезпечення демографічної безпеки в Україні є одним із наріжних каменів 

сталого суспільного розвиту як окремих регіонів так і держави в цілому. Світова 
практика доводить, що демографічні процеси за будь-яких умов потребують 
регулювання з боку держави. В Україніпитання удосконалення демографічної 
політики постійно ставали темою багатьох декларацій, концепцій, програм та планів 
[1; 2]. У переважній більшості виконання вимог цих документів не дали очікуваних 
результатів у сфері забезпечення демографічної безпеки. За таких умов, що склалися 
ми пропонуємо розробити та впровадити у вітчизняну державно-управлінську 
практику проект удосконалення політико-правового механізму забезпечення 
демографічної безпеки України.  

Одним з етапів управління вказаним проектом є розробка Національної 
програми демографічної безпеки України. Мета цієї програми обумовлена 
конкретними історичними обставинами життєдіяльності українського суспільства та 
співвідношенням поточних і перспективних завдань демографічної політики. Остання 
повинна бути спрямована на досягнення довгострокової перспективи відтворення 
населення з урахуванням регіональних особливостей. Вирішення демографічних 
проблем потребує охоплення всіх регіонів заходами профілактики деструктивних 
демографічних чинників, виділення регіонів з найгострішими проблемами для 
розробки спеціальних програм. 

Національна програма демографічної безпеки України покликана сприяти 
удосконаленню політико-правового механізму забезпечення демографічної безпеки в 
Україні та спрямована на підтримку напрямів:  
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1) «Державна політика в галузі охорони і забезпечення репродуктивних прав 
громадян і формування їх репродуктивних потреб», а саме операційної цілі 
«Покращення демографічної ситуації в регіонах України» та стратегічної цілі 
Стратегії № 1 «Репродуктивне здоров’я нації», що передбачає виконання таких 
завдань: забезпечення умов, що сприяють реалізації існуючих репродуктивних 
установок подружніх пар і особистостей; надання професійної медичної і соціальної 
допомоги в питаннях планування родини; виховання у батьків відповідальності за 
народження і виховання здорової дитини; формування передумов, що сприяють 
підвищенню основних показників репродуктивних установок жінок у довгостроковій 
демографічній перспективі; підвищення якості, розширення форм і видів медичного 
обслуговування для родини репродуктивного віку. 

2) «Розвиток галузі охорони здоров'я», а саме операційної цілі «Запобігання 
зростання диспропорцій в галузі охорони здоров’я, що гальмують демографічний 
розвиток України» та стратегічної цілі Стратегії № 2 «Культура здорового способу 
життя як запорука довголіття». Досягнення вказаних цілей передбачає виконання 
завдань: підвищення якості медичного обслуговування населення; збільшення 
тривалості життя населення за рахунок скорочення передчасної смертності, особливо 
в працездатному віці; попередження шкідливих для здоров'я звичок, профілактика, у 
першу чергу серед груп підвищеного ризику, психічних розладів, алкоголізму і 
наркоманії, зниження поширення захворювань, що передаються статевим шляхом; 
поширення знань про профілактику захворювань і здоровий спосіб життя. 

3) «Державна політика у відношенні сім'ї, людей похилого віку», а саме 
операційної цілі «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 
функціонування інституту сім’ї» та стратегічної цілі Стратегії № 3 «Нова модель 
сімейної політики». Це передбачає виконання завдань: всебічне укріплення інституту 
сім'ї і дотримання її прав; створення умов батькам для поєднання трудової діяльності з 
виконанням сімейних обов'язків; забезпечення рівності прав і відповідальності 
чоловіків і жінок у вихованні дітей; переорієнтація системи суспільних і особистісних 
цінностей на сім'ю з декількома дітьми й обома батьками, що перебувають у першому 
шлюбі, всебічна підтримка багатодітних сімей у соціальній політиці; забезпечення 
пріоритетного права дитини на проживання в сім'ї; розвиток форм сімейної 
облаштованості дітей-сиріт; статеве виховання підлітків і молоді, підготовка їх до 
вступу в шлюб і сімейного життя; удосконалювання і забезпечення соціально-
правового захисту і створення гідних умов існування для найбільш соціально 
уразливих категорій населення; забезпечення умов, що сприяють продовженню 
активної життєдіяльності людей похилого віку. 

4) «Державна політика в галузі рівня і якості життя», а саме операційної цілі 
«Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для гармонійного 
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розвитку людини», а також стратегічної цілі Стратегії № 4 «Соціально-економічна 
безпека людини та гуманітарний розвиток суспільства». 

Це передбачає виконання завдань: створення умов для самозабезпечення 
гідного рівня життя працездатного населення; соціальне забезпечення громадян у 
старості, при втраті працездатності, хвороби, безробітті та в інших критичних 
ситуаціях; забезпечення адресної соціальної підтримки малозабезпечених громадян; 
створення умов, що забезпечують здорове середовище для життя; створення умов для 
задоволення потреб громадян у житлі; забезпечення всім громадянам доступності 
послуг освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва, спорту. 

5) «Міграційна політика», а саме операційної цілі «Державне регулювання 
міграційних процесів в інтересах забезпечення демографічної безпеки України» та 
стратегічної цілі Стратегії № 5 «Збалансований розвиток міграційного потенціалу». 
Це передбачає виконання завдань: регулювання міграційних потоків з урахуванням 
соціально-економічних умов, демографічної структури регіонів країни; захист 
національного ринку праці від неконтрольованого припливу іноземної робочої сили; 
стимулювання скорочення еміграційного відтоку науково-технічного, 
інтелектуального і творчого потенціалу з України; використання міграційного 
потенціалу закордонних країн в інтересах демографічного розвитку України; 
узгодження прав іммігрантів, що прибувають в Україну і отримали відповідний 
правовий статус, з інтересами держави у частині їхнього регіонального розселення й 
облаштування; забезпечення балансу прав і законних інтересів місцевого населення і 
мігрантів. 

6) «Міжнародне співробітництво у сфері демографічної безпеки», а саме 
операційної цілі «Міжнародне співробітництво в інтересах забезпечення 
демографічної безпеки України» та стратегічної цілі Стратегії № 6 «Демографічна 
безпека України в умовах глобалізації та регіоналізації міграційних потоків». Це 
передбачає виконання завдань: обмін досвідом у розробці, реалізації й оцінці 
ефективності заходів демографічної політики, цільових проектів і сприяння в їх 
реалізації; залучення міжнародних організацій і країн-донорів до участі в реалізації 
національних програм в галузі демографії; регулювання сучасних міграційних 
потоків з урахуванням існуючих форми міжнародної кооперації в рамках ЄС. 

Список використаних джерел: 
1. Концепцiя демографiчного розвитку України до 2015 року схвалена Кабiнетом 

Мiнiстрiв України вiд 08.10.04 р. № 724 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/724-2004-%D1%80. 

2. Концепція державної сімейної політики України / Постанова Верховної Ради 
України від 1063-XIV від 17.09.1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063-14. 
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В умовах соціальної кризи соціальна солідарна економіка та соціальне 
підприємництво є важливим джерелом натхнення подальшого економічного 
піднесення й розвитку та своєрідним механізмом антикризових заходів. Державна 
соціально-орієнтована економічна політика країн ЄС ґрунтується на спільних 
принципах та глобальних цілях сталого економічного зростання, всебічного 
суспільного розвитку та загального добробуту, закріплених в Європейській стратегії 
розвитку 2020 (Europe 2020 Strategy). 

Соціальні економічні інститути в ЄС визнані як окремий суб’єкт,невід’ємний 
елемент сучасної економічної системи. Протягом останніх десятиліть соціальні 
економічні інститути відіграють значну роль в економічному та політичному аспектах 
розвитку як на національному, так і регіональному та міжнародному рівнях. 

Основна мета діяльності суб’єктів соціальної економіки, на відміну від 
традиційних інститутів, полягає в наданні суспільної користі, забезпеченні 
суспільства соціальними благами. Послуги загального суспільного характеру 
охоплюють широкий спектр заходів, що мають безпосередній вплив на рівень 
загального добробуту, якість життя, тощо. Вони варіюють від базової інфраструктури 
(постачання енергії та води, транспорт, поштові послуги, управління відходами) до 
ключових секторів суспільно-економічного устрою (охорона здоров’я, освіта, система 
соціального захисту). Саме даний сегмент послуг забезпечують сталий розвиток в 
аспекті задоволення основних потреб, соціальної інтеграції, економічного захисту, 
суспільного добробуту, охорони довкілля тощо. Саме соціальні послуги, їх 
доступність всім членам суспільства є основним принципом соціально-економічної 
моделі ЄС. 
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Нагальним завданням побудови соціальної економіки країн ЄС, наразі, 
залишається поглиблення  всестороннього залучення всіх членів суспільства до 
підтримки розвитку соціального підприємництва (роботодавців, інвесторів і, що 
важливо, споживачів). Виведення цілого ряду галузей зі сфери виключно державного 
пріоритету, розширення спектру надання соціальних послуг, покращення доступу до 
інформації за рахунок інновацій в інформаційно-комунікаційних технологіях іт.п. 
підвищує рівень обізнаності громадськості ЄС з практикою соціального 
підприємництва та ефектами реалізації принципів соціально-орієнтованої державної 
політики, а також рівень впливу та вимог зі сторони споживачів до більш соціально 
відповідальної поведінки як урядів країн, так і бізнес-структур регіону. В результаті 
спостерігається зростання відповідального споживання, коли рішення про купівлю 
приймається не лише з огляду на ціну та якість товару, а й на соціальні та екологічні 
наслідки його виробництва та використання. І перевага все частіше надається товарам 
місцевого виробництва на потужностях суб’єктів соціального підприємництва. 
Основними рушіями таких процесів найчастіше стає молодь – більш обізнана з 
соціальними та екологічними питаннями, готова працювати на волонтерських засадах 
або за гіршими фінансовими умовами на підприємствах державного сектору, 
соціального підприємництва або в неприбуткових організаціях [1, c.136-153], 
створюючи тим самим соціальну додану вартість. 

Організації соціальної сфери є невід’ємною частиною економічної системи 
європейського регіону. І якщо в одних країнах їх діяльність координується або 
підтримується державою (наприклад, Німеччині, Фінляндія), то в інших 
першочергово добровольні об’єднання соціальної економіки стали повністю 
інтегрованими в систему соціального забезпечення (наприклад, соціальні кооперативи 
в Італії або будинки соціальних послуг в Швеції). 

Сприяння розвитку та уніфікації соціальної економіки на теренах ЄС 
здійснюється завдяки серії політичних ініціатив, реалізованих такими інститутами 
ЄС, як Європейський Парламент та Європейський соціально-економічний комітет 
(European Economic and Social Committee (EESC)). Першою спільною ініціативою 
стала затверджена в 1999 році Конвенція громадянського суспільства (Convention of 
civil society), що затвердила спільність політики формування демократичного 
європейського суспільства, модернізацію національних моделей суспільного 
добробуту та соціального розвитку. 2003 року було затверджено статут Європейського 
корпоративного товариства (European Cooperative Society (SCE)), створеного з метою 
підтримки розвитку транскордонної та транснаціональної діяльності суб’єктів 
соціальної економіки, зокрема кооперативів. В 2004 році Європейська комісія 
опублікувала звернення до нових кандидатів на членство в ЄС щодо необхідності 
сприяння розвитку слабо розвинутому на їх теренах соціальному підприємництву як 
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запоруки сталого соціального-економічного розвитку їх національних економік та 
європейського регіону загалом. 

В 2011 році була започаткована перша спільна регіональна концепція 
соціального розвитку «Ініціатива соціального бізнесу» (Social Business Initiative 
(SBI)), що передбачає одно векторні зусилля країн-членів з метою створення 
сприятливої екосистеми, єдиного ринку, спрощення регуляторного середовища, 
зміцнення політики зайнятості, стимулювання підприємництва, розвиток соціального 
підприємництва та досягнення сталого соціально-економічного загалом.  

У відповідь на кризові явища 2013 року Європейська комісія розробила 
Програму «Соціальних інвестицій задля зростання та згуртованості» (Social 
Investment for Growth and Cohesion) з метою модернізації національних моделей 
загального добробуту у відповідності до нагальних викликів та загроз світової 
економіки. Новітні стратегії ефективного виконання соціальних бюджетів можливі за 
умови широкого залучення всіх наявних трудових ресурсів. Державні інвестиції в 
розвиток та активізацію альтернативних шляхів використання людського капіталу 
протягом більш довгого періоду часу (залучення до праці людей з обмеженими 
можливостями, поширення інклюзивної праці, продовження пенсійного віку, часткова 
зайнятість жінок з малолітніми дітьми) сприятимуть покращенню соціально-
економічної інтеграції суспільства та розвитку т.з. третього альтернативного сектору 
соціальної економіки [2]. 

За сучасної архітектури міжнародної економічної системи соціальна солідарна 
економіки та соціальне підприємство оцінюється світовим співтовариством як 
інноваційний альтернативний інструмент, шлях розвитку, що дозволяє подолати 
негативні соціальні та екологічні ефекти на шляху сталого економічного зростання.  

Список використаних джерел: 
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Hytinkoski, T. Köppä (edited by), New opportunities for cooperatives: new opportunities for 
people, University of Helsinki, Mikkeli. 

2. Noya, A. and E. Clarence (2013) Policy brief on Social Entrepreneurship, OECD 
Local Economic and Employment Development Programme. 
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Актуальність дослідження місця та ролі інститутів громадянського 
суспільства (ІГС) в системі розроблення та реалізації публічної політики зумовлена 
тим, що на загальному тлі низького рівня легітимності політичної влади, олігархізації 
політичних партій та трансформації їх статусу як політичного інституту – втрати 
ними статусу громадських організацій, перманентного утворення «партії влади», 
посилення залежності партій від адміністративно-економічних кланів та фінансово-
політичних груп, політичні партії сучасної України стали монопольним джерелом 
формування політико-управлінської еліти та органів державної влади. 

Відтак, існуючі сьогодні в Україні механізми легітимації влади належним 
чином не послуговують артикуляції та захисту на державному рівні інтересів різних 
соціальних верств і груп населення, повноцінному задоволенню життєво важливих 
матеріальних, соціальних, культурно-духовних та інших потреб громадян, створенню 
безпечних умов їх життєдіяльності. Загалом це створює загрозу представницькій 
демократії та суверенітету Української держави і створює передумови правління 
олігархічних партій за авторитарного політичного режиму. За таких умов, що 
склалися нагальною потребую є дослідження інститутів громадянського суспільства – 
як суб’єктів публічного управління, а також визначити місце та роль у цій сфері 
різних форм організації громадськості та громадських об’єднань. 

Проведений аналіз сучасного стану механізмів взаємодії ІГС та органів 
державної влади в Україні, системний пошук шляхів удосконалення та підвищення їх 
ефективності дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Для того, щоб зрозуміти всю складність процесу побудови 
громадянського суспільства та його участі у виробленні та реалізації публічної 
політики, можна виокремити низку загальних засад:  
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по-перше, для успішного функціонування і розвитку громадянського 
суспільства необхідною є наявність розвиненої соціальної структури, в якій мають 
знайти своє відображення різноманітні форми власності, інтереси людей, груп і 
прошарків населення, і яка також повинна мати розвинуті горизонтальні зв’язки;  

по-друге, громадянському суспільству притаманний високий рівень 
розвитку особистості– в соціальному, інтелектуальному і психологічному аспектах, 
притаманна її внутрішня свобода і здатність активно підключатися до різноманітних 
сфер діяльності; в економічній сфері серед ознак розвиненості громадянського 
суспільства є створені на ініціативній основі численні підприємства недержавного 
сектору – з приватними і колективними формами власності; в соціальній сфері серед 
таких показників виокремлюються: існування недержавних засобів масової 
інформації, а також механізмів прояву, формування і вираження суспільної думки з 
метою вирішення соціальних конфліктів, розвиненість форм самоврядування, 
суспільних організацій та рухів; в політичній сфері на користь розвиненості 
громадянського суспільства можуть служити різноманітні суспільно-політичні 
об’єднання, партії та рухи, чия діяльність спрямована на захист прав та свобод 
громадян, а також на збереження базових принципів демократії; в духовній сфері 
розвиненість громадянського суспільства визначається: свободою думки, слова, 
совісті, існуванням механізмів для їх реалізації, для забезпечення можливостей 
самовираження особистості, її духовного розвитку з метою їх самостійного та 
самодіяльного об’єднання в інтересах розвитку науки, культури і творчості. 

Зростання ролі, функціональних можливостей та потенціалу ІГС в Україні 
можливе за виконання певних умов та вжиття низки необхідних заходів, а 
саме:створення середовища для активної взаємодії громадян і організацій 
громадянського суспільства з органами державної влади щодо вирішення актуальних 
проблем суспільного розвитку;оновлення нормативно-правових документів та 
наближення українського законодавства до відповідних європейських 
стандартів;створення ресурсної бази для сталого функціонування і розвитку 
організацій громадянського суспільства; встановлення результативного партнерства 
між громадянським суспільством та владними і недержавними інституціями; 
зростання відповідальності ІГС перед своїми партнерами, волонтерами і донорами та 
поліпшення внутрішньої етики організацій; заохочення ІГС до ролі «шкіл 
демократії», через які громадяни можуть вирішити питання національної безпеки, 
використовуючи легітимні процедури зміни політики.  

Саме тому, у 2016 році Україна почала реалізацію нової стратегії 
сприяння розвитку громадянського суспільства за підтримки Координатора Проектів 
ОБСЄ в Україні[1; 2].  
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3. Визначаючи роль та місце ІГС у розробці і реалізації публічної політики 
важливо зазначити, що громадянське суспільство виступає своєрідним гарантом 
демократизації, перешкоджає посиленню авторитарних тенденцій, є одним з 
найважливіших і найпотужніших важелів у системі стримувань та противаг щодо 
унеможливлення абсолютизації політичної влади. Вплив громадянського суспільства 
на політичну систему, державну політику та право, правовий статус людини є 
найважливішим виміром демократії. 

Активна діяльність ІГС в реалізації публічної політики, в тому числі 
шляхом здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади у 
цій сфері, сприятиме зміцненню гарантій додержання законності, прав і свобод 
людини та громадянина, забезпеченню адекватності системи національної безпеки 
загрозам національним інтересам та економічним можливостям держави. 

Отже, принциповим кроком до встановлення чіткого громадського 
контролю завладою є її інформаційна прозорість, відкритість і доступність для 
громадян. В країні не повинно бути ні длякого монополії на інформацію, інформація 
має бути відкритою длявсіх. З цією метою детальне вивчення, опрацювання та 
виконання норм Закону України «Про доступ допублічної інформації» [3] є 
актуальним для всіх категорій службовців, на яких розповсюджується їх дія, атакож 
представників організацій громадянського суспільства з метою якісного виконання 
надважливих завдань. 
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The problem of environmental taxation is relevant to Ukraine and the world, 
and more and more scientists are paying attention to its research. Economic 
instruments should be used to obtain a sustainable result in terms of improving the 
ecological situation in Ukraine. Global economic growth is inextricably linked with 
two important aspects: innovation and inclusiveness. This means that each country 
can integrate into the world economy.The G20 Initiative "One Belt, One Road" 
launched by the G20 initiative in September 2016, aimed at strengthening ties 
between neighboring countries and supporting initiatives to share resources and raise 
capital for infrastructure construction, will be facilitated by such a process, all 
members of the world community [1].Important direction of construction of social 
market economy that humanity heads for is financial government’s stimulation of 
business and households for the construction of favorable to existence of humanity of 
ecological (or - "green") economy. For this purpose we use the whole gamut of 
ecological financial and credit instruments that it is important to adjust  to the terms 
of Ukraine. All the more it is important to apply them in 2018-2020, as on results 
2017 our country lost 65 positions after the Environmental Performance Index, 
finding oneself on a 109 place among 180 countries of the world [2]. 

The constituents of "green economy" are retail finances, investment finances, 
management of assets, insurances that is divided into separate elements. "Green" 
finances include for itself different industries of  finances and financial products. All 
of them can be united in three directions: a 1) financing of infrastructure; 2) financial 
assistance to industries and companies; 3) financial markets [3, p. 14-15].  It is 
distinguished that in the structure of "green" finances there is such constituent as 
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climatic finances. Climatic finances are charges on development of technologies with 
the minimum using of carbon and reduction of extras of greenhouse gases and/or 
adaptation to the changes of climate and its consequences [4, p. 6]. 

Basis of ecological economy in the world is using of carbon tax (costs of 
extrass of every the ton of carbon dioxide or carbon). Determination of level of 
carbon tax is based on the norm of the price on a carbon set by a government taking 
into account that price market’s subjects expect the possible volumes of extrass that 
isn’t limited. Carbon taxes are used by many states of Europe and also Mexico and 
Japan. The volume of its payment amounts more than 14 milliards dollars every year 
around the world. Prices on a carbon can be from 1USD for 1 ton of carbon dioxide 
in an equivalent in Mexico to 130 USD for 1 ton in Sweden. At the same time  in 
most cases this price makes less than 10 USD for  ton. According to the Tax Code of 
Ukraine tax rate is 0,33 UAH (0,015 euros) for 1 ton of carbon dioxide in an 
equivalent  while in EU price for 1 ton makes an about 6 euro for 1 ton of carbon 
dioxide. Therefore this tax in Ukraine doesn’t create the appropriate incentives for 
reducing greenhouse gas emissions  into the atmosphere and encourages the flow of 
"dirty" investments in our country. The state and local governments are forced to 
accept any foreign investments in order to create jobs in Ukraine, as foreign 
investments are almost non-existent in our country due to the high level of corruption 
in Ukraine and military actions in the East part of the country. 

An important component of the financial and credit mechanism for 
environmental protection is the green loans of so-called "green" banks, which have 
received wide development primarily in the US, Germany and other leading countries 
of the world, the development of which is also important to financially stimulate in 
Ukraine. Although the term "green" bank is nowhere to be registered it primarily 
includes alternative financial institutions that invest in environmental protection, in 
the rational use of natural resources, in support of agriculture and in support of 
producers of biological products and also ensure a high level of transparency of 
financial transactions and social responsibility towards their clients and employees. In 
particular at the beginning of 2017 the leaders of the Deutsche Bank decided that the 
bank and its subsidiaries around the world would not provide loans for the extraction 
of steam coal and the construction of fossil fuel heat and power plants. Financing 
already started projects with the participation of Deutsche Bank in this area will be 
gradually reduced and eventually stop at all. This decision was made in accordance 
with the promise of the Deutsche Bank, which was announced during the Paris 
Climate Conference in December 2015.  
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In addition to the bank another 400 public and private companies that took part 
in this conference have promised to help in the fight against global warming [5]. 

It is obvious that the ecological financial and credit instruments system in 
Ukraine is in its initial phase. This state of affairs is quite astonishing for the acting 
government, since the formed system is much harder to reform. Creating a well-
thought-out mechanism will make the population and the business sector more 
positive than a negative reaction, but this is possible only with a wise, gradual 
approach.The so-called ecological ("green") finances are more often used in the 
developed countries. They include different industries of finances and financial 
products that can be united in three directions: a 1) financing of infrastructure; 2) 
financial support to industries and companies; 3) financial markets. The important 
constituent of  "green" finances are climatic finances.  

A problem for Ukraine is circumstance that a "green" tariff is used first of all 
by large monopolistic structures, getting superprofits here, as the indicated tariff in 
our state is substantially higher of traditional power tariffs, which complicates his 
receipt small and midsize businesses and households.For the decision of problems 
with the use of "green" tariff it is expedient to apply such new financially credit 
instrument, as "green" certificates that is entered in a number of the developed 
countries of the world. 

References: 
1. Oliinyk D. (2016) Influence of "green finance" on economic, social and 

environmental consequences: the challenges of today. Nezavysymyi audytor - 
Independent Auditor, 11 (58), Retrieved from http://n-auditor.com.ua [in Ukrainian] 

2. Shevchenko I. Ukraine lost 65 points in terms of the ecological efficiency 
index] blogs.korespondent.net [in Ukrainian]. 

3. Rubtsov B. B., Huseva Y. A. , Ylynskyi A. Y., Lukashenko Y. V., Panova S. 
A., Sadretdynova A. F , S. M. Alyikova S. M. (2016) "Green finance" in the world 
and in Russia: monograph. Moscow: RUSAINS [in Russian] 

4. Porfirev B. N. (2016) Green" trends in the global financial system.World 
Economy and International Relations, 9, 5-6 [in Ukrainian]. 

5. Hychka O., Sushchenko O. (2017). Make the world great again: why the US 
is leaving the Paris deal.Retrieved from www. eurointegration.com.ua.] 

6. Savchuk S. (2017) Boiler houses today - this is a meuvton.Ukrainskyi 
tyzhden, 7, 18-21 [in Ukrainian]. 
  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
44 

SECTION II. MANAGEMENT, ECONOMY, FINANCE 

 
SUBSTANTIATION OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON 

THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISES OF THE INDUSTRY OF PAINT AND 
VARNISH INDUSTRY OF UKRAINE 

Zhadko K.S., 
Doctor of Economic Sciences,  

Head of the Department of Entrepreneurship and Enterprise Economics 
Dubchak T.M., 

Applicant of educational degree "master" 
University of Customs and Finance 

Dnipro, Ukraine 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЛАКОФАРБОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Жадько К.С., 

д.е.н,  професор,  
завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств 

Дубчак Т.М., 
здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Університет митної справи та фінансів 
м. Дніпро, Україна  

 
Лакофарбова промисловість є однією з важливих складових хімічної 

промисловості України. Динамічні зміни в економіці країни та світові тенденції 
економічного розвитку мають значний вплив на роботу підприємств даної 
промисловості, тому виявлення зовнішніх факторів впливу на ефективність діяльності 
підприємства є актуальним у сучасних умовах. 

Головною метою оцінки ефективності діяльності підприємства є виявлення 
можливості його подальшого розвитку, визначеного за результатами повного аналізу 
фінансово-господарської діяльності [1]. Рівень ефективності діяльності підприємства 
залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників.Розглянемо вплив зовнішніх чинників 
на ефективність діяльності підприємств на ринку лакофарбових матеріалів (ЛФМ) 
України. Відповідно до даних Державної служби статистики України у період 2013-
2017 рр. показники реалізованої продукції, виробленої з власної  сировини [2-6], 
показники виробленої продукції ЛФМ в Україні у період 2013-2017 рр. згідно даних 
Асоціації УВЛП [p.7;39] відображені на у таблиці 1. 
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Таблиця 1.  
Виробництво та реалізація ЛФМ продукції в Україні за 2013-2017 рр., тис. 

грн. 

Назва показника Обсяг реалізації ЛФМ продукції виготовленої з 
власної сировини Обсяг 

випущеної 
продукції Рік ЛФМ 

водорозчинні 

ЛФМ на 
органічних 
сполуках 

ЛФМ олійні 

2013 80,924 64,599 4,081 251,500 
2014 66,328 53,235 2,632 231,500 
2015 64,463 42,301 1,649 212,200 
2016 76,372 50,477 1,791 235,200 
2017 83,250 55,477 2,538 258,200 

 

Розглянувши таблицю  1 маємо відзначити, що близько 42% сировини є 
імпортованою, що свідчить про доволі висотку імпортозалежність галузі у розрізі 
забезпечення сировиною.Серед факторів, що визначили розвиток вітчизняного ринку 
ЛФМ в 2016 році, можна виділити: пожвавлення економіки, збільшення обсягів 
виконаних будівельних робіт на 13,1% в порівнянні з 2015 роком, подорожчання 
сировини для виробництва ЛФМ, низька платоспроможність споживачів.Ринок ЛФМ 
в 2016 році відзначився збільшенням обсягів виробництва лаків і фарб в натуральному 
вираженні на 10%, при цьому темпи зростання ринку в грошовому вираженні, вище, 
ніж в натуральному, що перш за все пов'язано з ростом цін на імпортну сировину в 
гривневому еквіваленті, що є негативним фактором зважаючи на низьку 
платоспроможність споживача. 

Серед факторів, що впливають на підприємства ЛФМ у 2017 году, залишилися 
низький платоспроможний попит, недоступність кредитів, проблеми на сировинних 
ринках та інше. 

Проаналізувавши фінансовий ринок на предмет пропозиції кредитних коштів 
станом на жовтень 2018 р. українські банки пропонують кошти мінімальною ставкою 
17,87 % (Ощадбанк), середньоринкова ставка становить близько 21,59 % річних у 
гривні . У сусідній Польщі середня ставка по кредиту для покриття поточних витрат 
9,84 %. Паралельно зі змінами всередині України в 2017 році на світовому ринку 
подорожчала сировина для виробництва ЛФМ. Це пов'язано з інтенсивним розвитком 
Азіатського і Тихоокеанського регіонів, також вплинула пожежа на великому заводі з 
виробництва двоокису-титану в Фінляндії. В результаті - утворився дефіцит двоокису 
титану, на який ринок сировини відразу ж відреагував зростанням цін- на цей 
компонент.Також 2017 рік відзначився зростанням податкового навантаження на 
підприємства ЛФМ сегменту, що у складі своєї продукції мають імпортну сировину, 
шляхом введення акцизу. Зважаючи, за низьку платоспроможність покупця, даний 
фактор пливатиме на зменшення отримання прибутку підприємством. 
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Згідно з прогнозом економічного і соціального розвитку Україна на 2019-2021 
роки, який в липні був оприлюднений Мінекономрозвитку, за базовим сценарієм в 
2019 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3% з інфляцією (грудень до грудня 
попереднього року) на рівні 7%, а на 2020 рік – рост економікі на рівні 4% з 
інфляцією в 5 %. Ринок нерухомості та будівництва задумкою аналітиків зростатиме 
на 7% щорічно [р.8;56]. 

Отже, проаналізувавши ринок ЛФМ України за період 2013-2017 рр. ми дійшли 
висновку, що основними факторами, що вплинули на ефективність діяльність 
підприємств даної галузі негативно є криза 2014-2015 рр., розірвання зав’язків з 
«Кримський титан», девальвація гривні, посилення податкового тиску. Серед 
позитивних факторів зовнішнього впливу маємо виділити пожвавлення економіки у 
період 2016-2017 рр., розвиток будівельної галузі як основного споживача продукції. 
Відповідно до прогнозу Мінекономрозвитку щодо розвитку економіки на найближчі 
роки відзначаємо, що підприємства ЛФМ галузі у продовж наступних 2 років також 
матимуть позитивну динаміку обсягів виробництва продукції, що є позитивним 
фактором впливу на діяльність фірм.  
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Значну роль у формуванні дохідної частини бюджету України належить 

податкам, які займають майже 79 % всіх надходжень. Вони є необхідною умовою 
виконання функцій і завдань, що покладені як на органи державної влади, так і на 
органи місцевого самоврядування. За рахунок видатків бюджету фінансуються 
програми освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери. Основним джерелом 
поповнення  яких виступають податкові надходження, які включають в себе 
загальнодержавні та місцеві податки і збори. 

Вивченню питань формування та оптимізації доходної частини бюджету 
держави присвятили вітчизняні й зарубіжні вчені: С. Юрій, Л. Сафонова, Й. Бескид, 
В. Дем’янішин, В. Федосов, О. Зварич, О. Василик, В. Опарін, К. Павлюк, А. 
Соколовська, О. Тимченко, Ю. Сибірянська, А. Wildavsky, N. Caiden  та інші 

Державний бюджет України є показником рівня економічного розвитку країни, 
завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна та 
соціальна стабільність держави, а також зростає життєвий рівень населення. Органи 
державної виконавчої влади здійснюють державне регулювання, стимулювання 
економіки, фінансуються соціальні напрями. Податки є основним джерелом 
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наповнення Державного бюджету України, виконуючи функції економічну та 
фіскальну. 

Згідно Бюджетного Кодексу України [1], податковими надходженнями 
визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні 
податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі). 

Відповідно до класифікації податкові надходження поділяються на прямі і 
непрямі. В основу якої покладено передусім вид об’єкта оподаткування та характер 
взаємовідносин між платниками податків і державними фіскальними органами. Прямі 
податки встановлюються безпосередньо щодо платників і сплачуються за рахунок їх 
доходів і майна. Розмір яких обумовлюється майновим станом платників. До прямих 
податків належать: податок на прибуток підприємств; податок з доходів фізичних осіб 
(ПДФО); рентна плата; податок на майно тощо. Непрямі податки встановлюються в 
цінах товарів і послуг, розмір яких для окремого платника визначається величиною 
споживання і не залежить від його доходів [2, ст. 122]. До них належить: податок на 
додану вартість (ПДВ), акцизний податок і мито. 

Станом на 01.01.2018 р. за даними Державної казначейської служби України 
органами ДФС забезпечено фактичних надходжень податків і зборів                  
335 335,2 млн. грн, або 64,6% – до Державного бюджету, у 2016 році                         283 
017,7 млн. грн. На податкові надходження у 2017 році припадає 79,06 %, у 2016 році 
81,76 %, а станом на 01.10.2018 року – 80,41 %. 

Найбільшу питому  вагу в загальній сумі надходжень до державного бюджету  у 
2017 році складають надходження з податку на додану вартість із ввезених на 
територію України товарів (250 530,2 млн. грн або 31,58 %); податку на доходи 
фізичних осіб (75 033,4 млн. грн або 9,46 %); податку на прибуток підприємств (66 
911,9 млн. грн або 8,44 %) [3]. 

Аналіз дохідної частини бюджету необхідний для детального оцінювання 
основних джерел надходження, їх змін, а також, що призвело до відхилень по кожній 
статті доходів бюджету. 

У формуванні дохідної частини бюджету найбільша частка належить непрямим 
податкам, а саме: податку на додану вартість, акцизному податку та миту, це є 
негативним явищем, адже в умовах кризового стану країни, спричиняє посиленню 
фіскальної функції податків, що в свою чергу веде до зростання податкового 
навантаження на споживання. 

Основними факторами впливу на обсяг податкових надходжень є 
макроекономічні чинники, які зазнають змін кожного року, до них належить: розмір 
ВВП, законодавчо-нормативна база, структура платіжного балансу. На обсяг 
надходжень також мають вплив мікроекономічні чинники: вибір підприємством свого 
виду оподаткування, наявність податкових пільг; розмір прибутку та валового доходу, 
що отримує підприємство, витрати на оплату праці тощо. 
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Основними недоліками сучасної податкової системи України є: недосконалість і 
нестабільність законодавства; витрати на адміністрування податкової системи є 
незначними; податки виступають не інструментом підвищення 
конкурентоспроможності країни, а  має виключно фіскальний характер, регулююча 
функція не зорієнтована на сталий розвиток та підвищення конкурентоспроможності 
податкової системи країни; відтік капіталів закордон, подвійне оподаткування, а також 
ухилення від сплати податків. Все це веде до погіршення. 

Для усунення недоліків, з 01.01.2017 набув чинності закон щодо покращення 
інвестиційного клімату в Україні [4], згідно якого передбачається: ліквідація 
податкової міліції та створення нового органу — Фінансової поліції, діяльність якого 
регламентуватиметься окремим Законом; адміністрування всіх баз даних Мінфіном 
або держпідприємством при Мінфіні; запровадження повноцінного електронного 
кабінету платника податків; ведення відкритого реєстру заяв про розстрочення та 
відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу на сайті Державної 
фіскальної служби. 

Отже, податки займають головну роль у забезпеченні виконання державою 
своїх функції. Вони є основною бюджетоутворюючою ланкою, їм належить близько 
80 % надходжень. Проте існує ряд недоліків, що заважають ефективному розвитку 
держави. На нашу думку, слід привести законодавчо-нормативну базу у сфері 
справляння податків до стану, що сприятиме економічному зростанню країни; 
забезпечити умови, що не будуть сприяти ухиленню від сплати податків та усунення 
тіньового бізнесу.  

Список використаних джерел: 
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/. 
2. Зварич О.В. Податкові надходження: методологія прогнозування: 

монографія / О.В. Зварич. – К.: КНТЕУ, 2013. – 444 с 
3. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.treasury.gov.ua/. 
4.  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797–19; 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1797–
19/page. 
  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
50 

INVESTMENT IN TOURISM SECTOR OF UKRAINE 
Mamotenko D.U., 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
Department  of International Tourism 

Zaporizhzhya National Technical University 
Zaporizhzhya, Ukraine 

 
ІНВЕСТУВАННЯ У ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 

Мамотенко Д.Ю., 
к.е.н, доцент, 

Кафедри міжнародного туризму 
Запорізький національний технічний університет 

м. Запоріжжя, Україна 
 

Світовий досвід свідчить, що країни не в змозі розвивати господарство без 
залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, 
державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та 
менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних 
ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг.  

Аналіз вартісних показників прибутковості туризму свідчить про перетворення 
його в одну з провідних галузей світового господарства. У зв’язку з цим більшість 
держав, розуміючи важливість і високу прибутковість розвитку туризму в своїх 
країнах, виділяють солідні кошти національним туристичним адміністраціям на 
просування національного туристичного продукту. Лідером тут є Ізраїль – понад 200 
млн дол. США щорічно, Китай на ці цілі виділяє понад 100 млн дол. США.  

За останні роки Україна стала більш привабливою для інвестицій, водночас 
вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове 
господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в 
Україні. У рейтингу DoingBusiness 2018 Україна піднялась на +4 пункти і посіла 76 
позицію зі 190 країн світу. Також, слід відзначити, що у рейтингу агентства 
Moody'sInvestorsService Україна покращила свій кредитний рейтинг в міжнародному 
економічному списку. Він змінився з Caa3 до Caa2, що означає зміна прогнозу зі 
"стабільного" на "позитивний".Крім того, у рейтингу Глобального індексу 
конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018 Україна покращила свої позиціїна 4 пункти 
і зайняла 81 місце серед 137 країн світу, які досліджувались (у ГІК 2016/2017 – 85 
місце серед 138 країн) [1]. 

Позитивним кроком для підвищення інвестиційної активності є створення в 
Україні Національної інвестиційної ради. Основними завданнями якої є: розроблення 
пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, 
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формування привабливого інвестиційного іміджу України, у тому числі з 
урахуванням найкращої міжнародної практики; сприяння формуванню основних 
напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні; 
напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного 
потенціалу України, стимулювання іноземних та національних інвестицій в розвиток 
економіки держави; вивчення ініціатив та потенційних пропозицій щодо 
інвестиційних проектів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності 
з державними органами; аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають 
інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, 
зокрема щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів; участь в опрацюванні 
проектів актів законодавства з питань інвестиційної діяльності [2]. 

За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна використовує менш ніж 
третину від наявного туристичного потенціалу. Причина полягає в тому, що розвиток 
сфери туризму розглядається в Україні як другорядний, а дії влади щодо законодавчої 
та організаційно-економічної підтримки – безсистемними. 

Очевидним є те, що сучасна державна фінансова політика у сфері туризму не 
сприяє формуванню достатнього фінансового капіталу для ефективного відтворення 
галузі. 

Проаналізувавши динаміку та структуру фінансового забезпечення 
інвестиційної діяльності в сфері туризму було встановлено, що обсяги державного 
фінансування сфери туризму були незначними. А у 2015 та 2016 роках взагалі не 
передбачено кошти на туризм з державного бюджету [3].  

Для прикладу, в середньому європейські країни на розвиток туризму виділяють 
від 10 до 50 млрд. євро, щорічно, що в 200 разів більше аніж Україна (Франція -52,9 
млн. євро, Польща – 10,4 млн. євро). 

Оцінюючи власні можливості фінансування інвестиційної діяльності 
встановлено, що у 2012-2016 рр. 45% підприємств сфери туризму були 
нерентабельними. Найбільша кількість збиткових підприємств була у сфері 
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Проте, саме власні кошти при здійсненні 
інвестиційної діяльності в країні залишаються для вітчизняних підприємств основним 
джерелом фінансування (63,3 %) [3]. 

Для реалізації туристичних можливостей України можливо реалізувати 
комплекс заходів, що стимулює бізнес до ефективного інвестування:  

1. Створення додаткових вільних економічних зон. Вільні економічні зони 
широко поширені у світовій практиці. Метою їх роботи є залучення іноземного 
капіталу, збільшення експорту продукції, яка виробляється в зоні, рівня зайнятості 
населення і т.д.  

2. Дієвим механізмом консолідації зусиль державного і приватного секторів у 
розвитку туристської інфраструктури є державні цільові програми. 
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Зазначена державна підтримка стимулює залучення приватних інвесторів до 
будівництва готельних комплексів та інших туристських об’єктів, оскільки не тільки 
знижує їх витрати, але і підвищує привабливість відповідних туристських ресурсів у 
зв’язку з витратами держави на поліпшення транспортної доступності, підвищення 
комфортності території для подорожей і відпочинку, сприяє поліпшенню 
інвестиційного та бізнес-клімату регіонів. 

3. Взаємодія регіональних органів влади, приватних інвесторів можливе в 
рамках Інвестиційного фонду. Його основне завдання – співфінансування великих 
інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються спільно державою і 
приватним бізнесом. 

Таким чином, за умовами сьогодення нераціонально розраховувати лише на 
ринковий механізм, який, будучи саморегульованою системою, в кризовій ситуації не 
може автоматично забезпечити ефективність інвестиційних процесів. Необхідно 
формування комплексної політики державного регулювання інвестицій у туристичній 
галузі на національному та регіональному рівнях. Державна інвестиційна політика 
повинна бути націлена перш за все на розвиток внутрішнього інвестиційного 
потенціалу. Внутрішні інвестиційні потоки мають спрямовуватися в сектори 
економіки, які становлять найбільший інтерес для країни. У галузі туризму доцільно 
вкладати інвестиції у реконструкцію, модернізацію старих туристичних баз, готелів. 
При будівництві готелів, прийнятті рішення щодо їх місткості необхідно 
застосовувати диференційований підхід, враховуючи запропоновані у роботі власні 
розрахунки коефіцієнта туристичної неоднорідності територій України. 
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The problems of Ukraine’s dependence on imported energy resources have become 

particularly relevant today and require immediate decision. The war in the east of the 
country has sharpened the priority of making solutions on the formation of a system to 
guarantee the country's energy security and ensure the reliability of the fuel and energy 
complex. The complexity and the scope of the challenge of ensuring energy security, in 
conditions of limited own energy resources, necessitate the formation of an action plan and 
their hourly coordination. Therefore, by the order of August 18, 2017 No. 605-r, the 
Government of Ukraine approved the “New Energy Strategy of Ukraine until 2035: Safety, 
Energy Efficiency, Competitiveness” (NES), which marks the strategic guidelines for the 
development of the fuel and energy complex of Ukraine for the period to 2035 [1].  
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Ukraine has experience in creating such planning strategic documents, such as the 
"Comprehensive State Energy Saving Program"," Ukraine's Energy Strategy for the Period 
until 2030" [2], but due to changes in the economic, political situation and military conflict, 
they have partially lost their relevance. The energy strategy of Ukraine for the period up to 
2035 defines the mechanisms for neutralizing threats in the fuel and energy complex. 
Among them there are: the creation of competitive markets for gas, electricity, heat, coal, oil 
and petroleum products; providing competitive conditions for the transportation of energy 
through the territory of Ukraine; the introduction of a transparent and non-discriminatory 
mechanism for setting tariffs and distribution of capacity for cross-border trade, simplifying 
of transit procedures based on the principle of free access to transit capacities [3]. 

Besides, the Energy Strategy of Ukraine for the period up to year 2035 defines the 
mechanisms for neutralizing threats in terms of the diversification of energy sources and 
technologies; the monopolization of the energy industries by Russian capital; 
overdependence on foreign markets. The following is provided by such mechanisms [4; 5; 
6]: supply of primary energy resources from a single source in an amount not exceeding 
30%, including intensive growth of the resource base and extraction of primary energy 
resources, domestic processing capacities, creation of reserves and reserves, diversification 
of sources and supply routes, technical and technological re-equipment of key industry 
enterprises; minimization of imports due to the intensive increase in hydrocarbon 
production in Ukraine; efficient use of resources; intensive development of its own resource 
base; the intensive development of renewable energy; energy balance optimization; reduced 
dependence on coal supply to the anthracite group; integration of the United Energy System 
(UES) of Ukraine into the energy system of the synchronous zone of continental Europe 
ENTSO-E [3]. Fulfilment of the planned actions is planned to be carried out in three stages: 
the reform of the energy sector (until 2020), the optimization and innovative development of 
the energy infrastructure (until 2025), and the provision of sustainable development (until 
2035). 

It should be noted that each stage is aimed to achieve specific and well-defined tasks 
of reforming and creating a competitive and investment-attractive environment for the 
functioning of the fuel and energy complex. So at the first stage, it is expected to achieve 
high rates of renewable energy use up to 11% due to a stable and predictable policy in the 
field of stimulating the development of renewable energy and attracting investment. At the 
second stage, a large-scale attraction of investments in the renewable energy sector, the 
development of distributed generation, the development and launch of the implementation 
plan for the introduction of smart grids of electric transport are planned. At the third stage, it 
is planned to introduce the “passive house” construction standards, to reduce SO2, NOx and 
dust according to the National Emission Reduction Plan and introduce in Ukraine a system 
for trading of greenhouse gas emissions.  
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Thus, the strategic aim for our state is the achievement of the level of maximum 
energy independence, which should be based on the introduction of energy efficient, 
modern technologies for maintaining the achieved hydrocarbon production volumes and 
maximum diversification of primary energy supplies. The implementation of such an 
approach to the domestic economic space will become a reliable basis for the sustainable 
development of a competitive economy. 
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For business entities in a global network economy, the cluster serves as a platform, 

based on which innovative business processes integrate into modern production and 
logistics chains of added value creation, while creating global production networks based on 
vertically integrated business structures. These structures typically include hybrid networks 
of manufacturing enterprises and suppliers of raw materials, materials, components, 
equipment, distributors and dealers, research centers and institutes that are interconnected 
by the territorial principle and relations of industrial specialization and cooperation. In the 
conditions of globalization of the economy for the purpose of providing an offer to 
consumers of goods and services at affordable prices, the allocation of production capacity 
in different countries of the world is carried out on the criterion of choice of low production 
costs. This is also observed in Ukraine, from light industry products to consumer 
electronics, auto parts and everyday goods. Value added and supply chains are expanding 
and evolving in their development, customers and consumers are becoming increasingly 
demanding in terms of quality goods and services at a low cost. Changes in the global 
economy lead to changes in managerial decisions concerning production, consumption and 
sales. 

In modern scientific and economic thought, the cluster business organization is one 
of the most relevant and researched topics since its inception. The questions of innovative 
development of mechanical engineering enterprises based on clusters are studied by 
domestic and foreign scientists and practitioners. The urgent issues of the development of a 
cluster model of business combinations are disclosed in the writings of such scholars as 
M.E. Porter, M.P. Voynarenko, N.A. Asaul, V.M., Heyets, S.I. Sokolenko, L.A. Bogatchik, 
I.Ya. Gladys [1-7] and others. Despite the significance of the research carried out, the 
problem of identifying the preconditions for the emergence and prospects of cluster 
formation in the automotive industry remains inadequate and requires additional research. 
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One of the main problem in development  in Ukrainian car-building industry is lack 
of opportunities using high quality technology and new technological developments.  Late 
material and technical support off achieve high level of  labor productivity and production 
of low cost products. Absolute majority of domestic industrial enterprises don't have in their 
using sufficient amount of equipment, and that which is old. However rapid development 
and activation of innovative business processes, openness of the economy of Ukraine and 
Geographic nearest and convenient location of key transport routes give reason to believe, 
that Ukraine nowadays have all chances realize in-depth integration in the global value 
chains, for scene (Another China), in particular, due to its relatively low production cost. 
This show as of the world production with high-tech developments and leading world 
(Know-how) in brackets  (Industry 4.0) with using digital technology in industry, with the 
participation of Ukraine in the global production and distribution chains. The main global 
factors, which determine the production of low cost is: high level busyness , availability 
own production base , low level transport costs and cost of resources. 

It should be noted, that according to the types of economic activity, the largest share 
of the integration of production and technological chains in Ukraine is in the mechanical 
engineering, agro-industrial complex, food industry and IT-technologies. Automotive 
industry as a sub-sector of engineering in the Ukrainian industry carries out the production 
of non-market cars (vehicles), mainly with internal combustion engines, structurally 
partially includes the production of trucks, cars, buses, trolleybuses, about 136 types of 
tractors and motorcycles, as well as parts and components of spare parts them. Traditionally, 
automotive industry is a consumer of resources in such industries as ferrous and nonferrous 
metallurgy, chemical, electrical and glass industries. 

The main world leaders in automobile production and innovative technologies in 
automotive industry are countries such as Germany, China, USA, France, Japan and South 
Korea. The advanced production facilities are located in countries such as Slovakia, Czech 
Republic, Turkey, Romania and China. Recently, Ukraine is also gradually expanding the 
volume of cars production and claiming to occupy a certain place in this list of countries. 
The main competitive advantages and disadvantages of the business environment for 
building an automotive cluster in Ukraine can be reflected using the modified model of 
Michael Porter for countries and regions, using the so-called "national diamond" [1]. 

It is based on analyzes of the state of the region's economy under certain conditions 
of demand, prospects for the development of the automotive industry, strategies and types of 
competition among the industry, the presence of adjacent and supporting industries. It 
should be borne in mind that the basis of the formation of the cluster is the rational use of 
the natural geographical location of the region, the attraction of foreign direct investment, 
the introduction of innovative business processes and the newest technologies of 
economical production. The core of the new economy is the presence of mobile companies 
and hybrid network structures that are able to react quickly to changes in market conditions 
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and demand conditions. Such structures provide not only the production but also sales and 
service of the automotive industry (distributors and dealerships). 

It should be noted, what to the main competitive advantages of Ukraine is going for 
logistics, low production costs, level of taxation. To logistics advantages, let's take the 
following : four international transport corridors, 18 seaports along with Crimea, 11 river 
ports, 22 thousand kilometers railways (of which 9,8 thousand kilometers electrified ) and 
170 thousand kilometers highways. 

The advantage of low cost of production can be attributed to the cheap cost of labor 
and resources. The level of wages in the Ukrainian industry is much lower than in the 
European countries. In Ukraine, the average wage in industry is 220 Euros, compared to 
Germany and Spain, the figures are 2683 and 1767 Euros, with Portugal - 1100 Euros, with 
Slovakia - 833 Euros, with the Czech Republic - 825 Euros. The level of prices for natural 
gas and electricity in comparison with the European Union is also lower [13]. 

Among the shortcomings should be the outdated production capacity and the lack of 
experience in doing business in the normal economy; slow introduction of innovative 
business processes; lack of high-quality social infrastructure; mismatch of quantity and level 
of training for the needs of high-tech production. 

Another prerequisite for the creation of a car cluster in Ukraine is the relatively low 
level of taxation. In Ukraine, it is much lower than in European countries. For example, 
income tax is 18%, corporate tax rates 18% and value added tax 20%. In comparison with 
Spain, income tax is 19-45%, corporate tax rates of 25% and value added tax of 21%, with 
Portugal income tax of 14.5-48%, corporate tax rates of 30% and value added tax 23 %, 
with Slovakia - income tax of 19-25%, corporate tax rates of 21% and value added tax of 
20%, with the Czech Republic - income tax of 15%, corporate tax rates of 19% and value 
added tax of 21% [13]. 

Regarding the export-import operations in the industry between Ukraine and Europe, 
the following prospects for the development of value added production chains should be 
highlighted. According to Art.29 Section IV of the Agreement "On the Association of 
Ukraine and the EU" [8] specified the procedure for the abolition of customs duties and Art. 
35 removal of export or import restrictions. Therefore, in the short term, our competitive 
advantage in the market is free access to component and import technologies and unlimited 
exports, free from EU quotas and licensing. 

Regarding the negative conditions of competition and strategy of the industry and 
firms, it is worth noting the low level of competition between car makers; the presence of 
the shadow economy sector; Ukraine's low rating on indicators of transparency and 
corruption of the business; the low level of cooperation between producers of participation 
in research and developmentand the annexation of the Crimea and the conflict in the East of 
Ukraine. 



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
59 

Positive demand conditions for cluster formation in the automotive industry are 
proximity to the European consumer market, favorable conditions for export; big national 
car market; an extensive network of dealers and service companies of component 
consumers; Possibility to sell cars through tender purchases of governmental and non-
governmental organizations. 

Among the negative conditions of demand should be high standards of quality and 
requirements of buyers and the absence of direct contracts for the supply of components. 

The market for cars and their components in Ukraine is quite saturated, there is an 
extensive network and a high degree of localization of the components manufacturers in the 
Western region of the country; integration of manufacturers into global production chains of 
foreign car holdings. The negative factor is the loss of the metallurgical industry in the East 
and the country's low level of development of the financial and credit system (high interest 
rate on loans, high risk of insolvency of insurance companies). 

Conclusions. Clustering of the Ukrainian industry is an extremely important 
economic phenomenon, as during technological development not only physical but also 
organizational and intellectual capital accumulate. But the accumulated knowledge and 
technologies of production of some enterprises become free acquisitions and technologies of 
other enterprises, which simultaneously increases the efficiency of the activity of the entire 
network of these companies. As a result, an increase in the added value created by the entire 
production and logistics chain. For an efficient cluster organization of entrepreneurial 
activity, it is necessary to rely on foreign experience in the formation of such structures. 
Research of strategies of innovative development of business processes of the automobile 
industry enterprises of the leading countries of the world makes it possible to introduce their 
best models in the management of enterprises in Ukraine. 

Summing up all the above, one can state that the creation of a cluster of automotive 
industry in the Transcarpathian region will allow Ukraine to obtain more modern 
technologies of high-tech production, to accumulate both physical and intellectual capital, 
and to improve the efficiency of firms in the cluster. The economy of Ukraine is on the way 
to becoming an economically strong and competitive, expanded production platform for 
world automobile manufacturers, including those that produce electric vehicles. 

References: 
1. Porter Michael E. Clusters and the New Economics of Competition / Michael 

E. Porter // Harvard Business Review. – 1998.– 621 р. 
2. Voinarenko M.P. Vykorystannia klasternoho instrumentariiu pry rozrobtsi 

subrehionalnykh stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky rehioniv / 
M.P. Voinarenko, L.A. Bohatchyk // Aktualni problemy ekonomiky. – 2014.– № 8(158). – 
S. 171–182. - (Scopus). SNIP=0.296. 

3. Asaul A.N. Klasternaia model orhanyzatsyy subъektov rehyonalnыkh 
ynvestytsyonnostroytelnыkh kompleksov // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 
– Seriia: Ekonomichni nauky.– 2009.– №6.- T. 1. – S. 7–13. 



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
60 

4. Asaul A.N. Mekhanyzmы obespechenyia ynnovatsyonnoho razvytyia 
subъektov predprynymatelstva / A.N. Asaul, H.M. Zahydullyna, O.O. Emelianov, R.A. 
Faltynskyi; pod red. zasluzhennoho deiatelia nauky RF, d-ra эkon. nauk, professora A.N. 
Asaula. – SPb.: ANO «YPЭV», 2016. 

5. Heiets V.M. Innovatsiini perspektyvy Ukrainy / V.M. Haiets, V.P. 
Semynozhenko.– Kh.: Konstanta, 2006.– 272 s. 

6. Sokolenko S. Y. Proyzvodstvennыe systemы hlobalyzatsyy: sety. Aliansы. 
Partnerstva. Klasterы: ukraynskyi kontekst / S. Y. Sokolenko. – K. : Lohos, 2002. – 646 s. 

7. Hladii I.I., Zvarych I. Ya. Mizhnarodni vyrobnychi merezhi v Yevropi. –
Monohrafiia. – Ternopil: Ekonomichna dumka, 2011. – 292 s.  

8. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS. Uriadovyi portal. Yedynyi veb-
portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrain. URL:  
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu 

9. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh 
zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stymuliuvannia rozvytku haluzi elektrychnoho 
transportu v Ukraini . Proekt zakonu Ukrainy № 8159 vid 19.03.2018 r. Veb-portal Verkhovnoi 
rady Ukrainy URL : «http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63677 

10. Pro vnesennia zmin do Mytnoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh 
aktiv Ukrainy shchodo stymuliuvannia rozvytku haluzi elektrychnoho transportu v Ukraini . 
Proekt zakonu Ukrainy № 8159 vid 19.03.2018 r. Veb-portal Verkhovnoi rady Ukrainy URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63678 

11. Ofitsiinyi sait «Svitovoi asotsiatsii vyrobnykiv avtotransportnykh zasobiv» 
[Elektronnyi resurs]. – URL: http://www.oica.net/ 

12. Vyrobnytstvo u hrudni 2015. Federatsiia robotodavtsiv avtomobilnoi haluzi 
URL: http://fra.org.ua/uk/st/statistika/proizvodstvo/virobnitstvo-u-ghrudni-2015 

13. Ofitsiinyi sait industrialnoho parku «Solomonovo» URL: 
http://sezparkservice.com/sps_ua/ 

14. Yak nimtsi rozshyriuiut vyrobnytstvo avtozapchastyn v Ukraini i shcho yim 
zavazhaie / On-lain hazeta «Sohodni» Novyny. URL: 
https://ukr.segodnya.ua/economics/avto/delegat-nemeckoy-ekonomiki-nazval-klyuchevoe-
preimushchestvo-ukrainy-i-glavnye-pregrady-dlya-investorov-703188.html. 

15. Voynarenko M.P. Clusters in the Institutional Economics : monograph / M.P. 
Voynarenko. – Włocławek: ESFII, Poland, 2014.– 335 p. 

16. Voynarenko M. Ukraine Clusters as sources of added value and economic 
growth / M. Voynarenko // Actual problems of modern science : monograph ; edited by 
Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorocatyi Ruslan. – Bydgoszcz: Copyright by the UTP 
University of Science and Technology Bydgoszcz, Poland, 2017. – 921 h. – P. 19-26.  
 
  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
61 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF FORMATION OF 
PRODUCTION AND MARKETING POLICY OF FOOD ENTERPRISES 
 

Naumova O.V., 
PhD student, 

Kherson National Technical University  
Kherson, Ukraine 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Наумова О.В., 
Аспірант, 

Херсонський національний технічний університет 
Херсон, Україна 

 
Актуальність дослідження проблем формування реалізації виробничо-збутової 

політики харчових підприємств підсилюється у зв'язку з відсутністю на харчових 
підприємствах комплексного механізму стратегічного управління виробничо-збутовою 
діяльністю, чітких формулювань цілей, пріоритетів і критеріїв розвитку систем збуту, 
недостатнім застосуванням сучасних торговельних технологій, домінуванням 
операційного управління над стратегічним [1,4]. 

Мета дослідженняполягає у обґрунтуванні теоретико-методичних засад й 
прикладних рекомендацій з розробки механізмів формування та реалізації виробничо-
збутової політики харчових підприємств.Особливості виробничо-збутової діяльності 
харчових підприємств визначаються, у першу чергу тим, що вони використовують як 
сировину сільськогосподарську продукцію; переплетенням природних й економічних 
процесів; розбіжністю робочого періоду в сільському господарстві й періоду 
виробництва; сезонністю виробництва й споживання продуктів [3]. 

Основна особливість виробництва й збуту харчової продукції полягає в тому, що 
фахівці або служби підприємства мають справу з товаром першої життєвої необхідності. 
Отже, фахівці харчових підприємств повинні вчасно, у необхідному обсязі й 
асортиментах, з урахуванням віку, статі, національних традицій, стану здоров'я 
споживачів задовольняти їх потреби, потреби, інтереси. 

У сучасному суспільстві сформувалася абсолютно нова, цілісна соціально-
орієнтована концепція діяльності підприємств. Вона ґрунтується на впровадженні різних 
виробничо-збутових програм з урахуванням їх взаємної залежності [2]. Інтегрованих 
підхід до виробництва й збуту дозволяє діяти всім компонентам системи підприємства 
як єдиному цілому з метою забезпечення загального благополуччя.  
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Стратегічне планування виробничо-збутової діяльності - це особливий вид 
науково-практичної діяльності, спрямований на розробку моделей ефективного 
функціонування підприємства в перспективі на основі діагностики елементів 
внутрішнього й зовнішнього середовища, максимального використання ринкових 
можливостей і раціонального розподілу ресурсів. 

Для реального поліпшення позицій харчового підприємства на ринку воно 
повинне мати відповідну стратегію. Алгоритм розробки такої стратегії включає такі 
етапи:   

1. Оцінка організації діяльності. Аналіз відповідності політики просування 
товарів стану ринку - виявлення факторів, що стримують впровадження сучасних 
форм просування товарів 

2. SWOT – аналіз, оцінка динаміки розвитку  підприємства й збуту продукції - 
використання сильних і слабких сторін для  визначення конкурентних позицій. 

3. Оцінка існуючої організаційної структури просування товарів за критерієм 
функціональної ефективності - виявлення причин неефективної організації 
просування й збуту. 

4. Діагностика кадрового, інформаційного й комунікативного потенціалу служб 
просування й збуту - виявлення позитивних й негативних факторів щодо залучення 
висококваліфікованих кадрів, формування маркетингової інформації. 

Вдосконалювати процеси виробничо-збутової діяльності харчових 
підприємства можливо при використанні таких технологій: 

- прямий збут, за допомогою якого здійснюється персональна взаємодія 
виробника й кінцевого споживача - для харчових підприємств він прийнятний при 
взаємодії з ринками підприємств, посередників, торговельних фірм. 

- ефективна рекламна подача необхідна при скороченні попиту й при проведенні 
протекціоністської політики. 

- стимулювання збуту - прийнятно на фоні падіння попиту й при необхідності 
розширення асортиментів і диверсифікованості виробництва. 

- паблік-рілейшнз (встановлення суспільних зв'язків з місцевим населенням, 
інвесторами, державними установами, ЗМІ) - необхідний для формування іміджу 
продукції харчового підприємства. 

Стратегія розробки оптимального виробничо-збутового комплексу на харчових 
підприємствах України вимагає проведення цілого ряду організаційно-економічних 
заходів, у тому числі: 

- для розробки, узагальнення й поширення передового досвіду вітчизняних і 
закордонних підприємств у сфері збутової діяльності, консультування й підвищення 
професійного рівня фахівців, необхідне встановлення й розвиток зв'язків з фахівцями 
інших країн.  
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- для розробки виробничо-збутової стратегії, проведення досліджень ринку, 
реалізації товарної, цінової, збутової і комунікаційної політик, по досвіду передових 
підприємств необхідно створити функціональні служби, спроможні реалізувати цей 
складний процес, що вимагає організаційної перебудови діяльності підприємстві, 
кадрового, інтелектуального й інформаційного забезпечення. 

Загальним для всіх харчових підприємств недоліком є те, що створені служби 
маркетингу не виконують весь комплекс маркетингових функцій, не взаємопов'язані з 
іншими підрозділами підприємств. Тому, при створенні служб маркетингу необхідно 
переглянути функції всіх діючих підрозділів і до маркетингу потрібно віднестися як 
до глобальної функції управління. З активізацією діяльності харчових підприємств 
перехідний варіант маркетингових підсистем повинен перерости в повну модель 
інтегрованого маркетингу. На великих підприємствах необхідно створити 
повномасштабні структури управління маркетингом, які б виконували весь комплекс 
маркетингових функцій. У цілому, ефективна виробничо-збутова політика харчових 
підприємств може здійснюватися за умови, якщо одночасно з виробником у доставці 
товарів споживачам й у зміні власності на них особисту участь приймають й інші 
підприємницькі структури (посередники, рекламні агенти, страхові компанії й ін.). 
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Формування та розвиток сучасної ринкової економіки відбувається одночасно із 
конкурентною боротьбою між підприємствами, яка з кожним роком набуває більш 
глобальних масштабів. Відповідно, можливість стабільного економічного зростання 
як загалом економіки, так й окремого товаровиробника, багато в чому залежить від 
ефективного вирішення такого питання як підвищення рівня конкурентоспроможності 
кожного із суб’єктів господарювання. 

Успіх у досягненні високого рівня конкурентоспроможності реальний за умов 
ефективно побудованої системи управління підприємством, а саме управління його 
конкурентним потенціалом. У ринкових умовах поняття «конкурентний потенціал» 
набуває великої актуальності, як одна з основних характеристик стійкості підприємства 
та його розвитку в перспективі [1].Конкурентний потенціал підприємства є однією з 
найважливіших категорій ринкової економіки та характеризує можливість підприємства 
адаптуватися до умов ринкового середовища. Оцінка конкурентного потенціалу  
підприємства сьогодні виступає першочерговим елементом забезпечення ефективного 
ведення діяльності та передумовою здобуття стійких конкурентних переваг у 
довготерміновій перспективі. 

Оцінка конкурентного потенціалу може здійснюватися на основі наступних 
підходів [3, с. 21]:ресурсний, в якому конкурентний потенціал розглядається як 
сукупність використовуваних у виготовленні продукції ресурсів, засобів і предметів 
виробництва;результативний підхід визначає конкурентний потенціал як здатність 
підприємства освоювати, переробляти наявні ресурси для задоволення суспільних 
потреб; резервний – конкурентний потенціал підприємства розглядається з точки зору 
резервів поліпшення виробничо–господарської діяльності економічного суб'єкта.  
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Вітчизняні вчені розрізняють 9 груп методів вимірювання та оцінки рівня 
конкурентного потенціалу  підприємства [2]: 

1. Методи, засновані на аналізі порівняльних переваг. 
2. Методи, засновані на теорії рівноваги фірми і промисловості. 
3. Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції. 
4. Методи, засновані на теорії якості продукції. 
5. Матричні методи оцінки конкурентоспроможності. 
6. Інтегральний метод. 
7. Метод, заснований на теорії множників. 
8. Метод визначення позиції в конкуренції з точки зору стратегічного 

потенціалу підприємства. 
9. Методи, засновані на бенчмаркінгу. 
Кожен метод має свої переваги та недоліки, тому для ґрунтовного аналізу 

необхідно використовувати комплексний підхід, який включає в себе різні методи[4]. 
Оцінка конкурентного потенціалу підприємства ґрунтується на аналізі її 

технологічних, виробничих, фінансових та збутових можливостей. Вона покликана 
визначити потенційні можливості фірми і заходи, необхідні для забезпечення 
конкурентних позицій. Така оцінка містить наступні показники: потреба в 
капіталовкладеннях; асортимент конкурентоспроможної продукції, її обсяги та 
вартість; вибір ринків або їх сегментів для кожного продукту; потреба в коштах на 
формування попиту і стимулювання збуту; випуск високоякісної і надійної продукції, 
з постійним її оновленням. 

Для оцінки конкурентним потенціалом фірми необхідний аналіз її сильних і 
слабких сторін, використання показників, які свідчать про ступінь стійкості 
положення фірми, здатності випускати продукцію, що користується стійким високим 
попитом на ринку. Позиціонування підприємства на ринку, перш за все, визначається 
конкурентними властивостями продукції, при оцінці яких враховуються технічні, 
економічні і споживчі властивості товару з позиції як виробника, посередника, так і 
споживача[5].. 

Обґрунтування висновку про рівень конкурентного потенціалу об’єкта оцінки 
та розробка заходів, спрямованих на поліпшення або утримання конкурентних 
позицій. 

Вибір підприємств–конкурентів для дослідження може будуватися за 
наступною схемою: 

Вибір найближчих конкурентів. За умов олігополістичної конкуренції 
головним конкурентом може бути одне підприємство, при цьому успіх конкурента 
негативно впливає на діяльність підприємства, і навпаки. 
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Вибір сильніших конкурентів (з порівняно більшою часткою ринку або за 
комплексним критерієм). На такому ринку, де є кілька конкурентів, потрібна розробка 
моделей ефективної конкурентної поведінки. 

Вибір підприємств, яким належить значна сумарна частка ринку (понад 50%). 
Аналіз дає змогу вибору атакуючої, або оборонної дії.Вибір усіх діючих конкурентів 
у рамках географічних меж ринку. Результати аналізу можуть бути використані в 
планах розвитку підприємства на перспективу. 

Висновки. Управління конкурентним потенціалом підприємства – є 
найважливішою складовою сучасного менеджменту, його основні особливості 
пов’язані із створенням умов для виробництва конкурентноздатної продукції на 
зовнішніх ринках. Процедура оцінки конкурентного потенціалу підприємства 
включає такі основні елементи: продукт, засоби виробництва, технологія, управляння, 
праця , фінанси. 

Виявлення і розвиток конкурентного потенціалу є основною запорукою 
досягнення підприємством високого рівня конкурентоспроможності. Таким чином, на 
основі теоретико–методологічного аналізу були визначені основні методи оцінки 
конкурентного потенціалу підприємства, описані їх особливості, недоліки та 
переваги. 

Відзначено, що аналіз конкурентного потенціалу підприємства повинен носити 
комплексний характер, оскільки потенціал створюється завдяки поєднанню кількох 
чинників, які й виступають об'єктами аналізу конкурентного потенціалу. 

Перспективою подальших досліджень має бути впровадження розглянутих 
методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства та розробка заходів щодо 
управління ним. 
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Дестабілізуючі фактори та нерівномірність розвитку регіону при низькому рівні 
життя населеннястворює середовище для зародження напруження в суспільстві. Це в 
свою чергу породжує загрози, що впливають на територіальну цілісність країни, 
стримує ринкові перетворення та знижує ефективність впровадження нових реформ в 
державі. Тому регіональна політика держави повинна бути спрямована  на створення 
умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного 
розвитку та усунення значних міжрегіональних диспропорцій.  

Ситуація регіонального розвитку, яка існує в Україні, надає найбільших переваг 
джерелам регіонального розвитку та економічної безпеки. На даний момент 
відбувається концентрація в областях та мегаполісах, які відзначаються інноваційним 
та інвестиційним потенціалами, потребами в інвестиціях, умовами виробництва 
(надання послуг) і спеціалізацією, екологією та рядом інших специфічних 
ознак.Соціально-економічну безпеку регіонів України найкраще розглядати як 
середовище, що породжує стійкі зв’язки у системі національної безпеки України. 
Зростання дії дестабілізуючих факторів призводять до поглиблення відмінностей у 
рівнях конкурентоспроможності регіонів держави, здатних перетворитись в різного 
роду небезпеки для економіки держави. За своєю природою соціально-економічна 
безпека держави є комплексною системою, що охоплює всі галузі господарства і всі 
аспекти життя держави та її населення. Економічна безпека держави повинна 
враховувати економічні інтереси кожного її громадянина та груп населення, 
поєднувати їх із загальнодержавними інтересами. При цьому пріоритет надається 
тому рівню безпеки, який у певний час є найважливішим [2]. 

Наявність регіональних аспектів та їх прояви, є одним з найбільших проблем 
забезпечення соціально-економічної безпеки в Україні.Основні напрями її 
забезпечення проявляються в наступних факторах[1]: 
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1. Удосконалення правової бази. Забезпечення прийняття однозначних рішень 
при виникненні конфліктних ситуацій між центром і регіонами. 

 2. Збереження ресурсного потенціалу, відновлення і розвиток виробничого 
потенціалу регіону.  

3. Розвиток самостійної бюджетно- фінансової політики регіонів.  
4. Підготовка кваліфікованих кадрів адміністративного менеджменту. 
Соціально-економічна безпека регіонів як система дій умовно поділяється на 

такі складові: енергетична безпека, фінансова, інвестиційна, інноваційна та соціальна 
[3].  

У процесі формування концепції соціально-економічної безпеки регіону варто 
виділити чотири основних етапи [1]: 

1) ретроспективний аналіз соціально-економічної безпеки регіону, який варто 
здійснювати, керуючись не тільки інтересами регіону, але і держави в цілому;  

2) визначення напрямів забезпечення соціально-економічної безпеки регіону;  
3) прогнозування рівня соціально-економічної  безпеки регіону; 
4) узгодження інтересів забезпечення соціально-економічної безпеки регіону з 

національними інтересами. 
Основна мета забезпечення регіональної соціально-економічної безпеки – 

комплексне вирішення проблеми переходу до сталого функціонування і розвитку 
економіки регіонів, при якому забезпечується стабільне економічне зростання на 
основі підвищення конкурентоспроможності регіону, ефективне задоволення 
суспільних потреб, висока якість управління, здатність реалізації національних 
інтересів у регіоні, забезпечення гідних умов життєдіяльності населення, усунення 
виникаючих загроз і захист економічних інтересів господарюючих суб'єктів і 
суспільства в цілому.Формування надійної системи соціально-економічної безпеки 
виступає одним з першочергових завдань взаємодії національних і регіональних 
інтересів у протидії зовнішнім і внутрішнім деструктивним впливам та підвищення 
конкурентоспроможності регіональної економіки.  
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Галузь пивоваріння займає важливе місце в харчовій промисловості України. 

Хорошими передумовами для її розвитку є наявність сировинної бази, а також 
технологічна оснащеність відповідно до європейських стандартів. 

Прибутковість підприємства впливає не лише на загальну рентабельність 
підприємства, а й здійснює вплив на державу шляхом сплати податків та місцевих 
зборів. А через велику популярність на достатньо рентабельну продукцію пивної 
індустрії, ця сфера є фінансово вигідною для інвесторів. Саме тому постійне 
дослідження ринку пива та виявлення можливих загроз та майбутніх перспектив є 
важливим питанням. А враховуючи стан та перспективи розвитку пивної індустрії на 
сьогодні, постає питання пошуку нових закордонних ринків збуту, що тягне за собою 
необхідність визначення та виявлення шляхів підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції пивних підприємств [1]. Проте через складну 
економічну ситуацію в країні, скорочення виробництва і зменшення імпортних 
поставок, акцизну та регуляторну політику ринок пива до недавнього часу показував 
тенденцію скорочення. 2017 р. продемонстрував поступове сповільнення негативної 
динаміки і перехід до стабілізації.  

У 2017 році експорт пива українські броварні збільшили на 49,4%, або на 3,3 
млн. дал в натуральному виразі, що дозволило покращити використання виробничих 
потужностей. Про це повідомила голова галузевого об’єднання пивоварів та 
виробників безалкогольних напоїв (Компанія «Укрпиво») Галина Коренькова на 
традиційній щорічній зустрічі виробників пива, солоду та безалкогольних напоїв 
«Свято пива-2018». У 2018 році позитивна тенденція продовжується.  
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За оцінкою «Укрпива» за 7 місяців 2018 року було вироблено 111,4 млн. дал, 
пива, що на 2,9% більше ніж за аналогічний період 2017 року, а виробництво солоду 
становило 204 945 тонн – на 6,6% більше. Принагідно зазначимо, що і солод 
українського виробництва активно постачається на експорт [2]. 

Зростання попиту на українське пиво за межами нашої країни пов’язане з його 
високою якістю, різноманітністю сортів та стилів пивоваріння, які демонструють 
українські великі, середні і малі пивоварні. Привабливий дизайн та все більша довіра 
до продукції з України також сприяють попиту. Окремо слід відзначити і 
конкурентоспроможну ціну українського пива – як внаслідок низького курсу 
національної валюти так і внаслідок того, що пиво виробляється з вітчизняного 
солоду на вітчизняних виробничих потужностях із застосуванням 
конкурентоспроможної української робочої сили. 

Сьогодні пивоваріння є одним з інвестиційно-привабливих секторів 
економіки. Не зважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, пивний ринок 
перебуває на стадії динамічного розвитку. Вкладати кошти в пивоварну галузь дуже 
перспективно, так як пиво користується значним попитом серед споживачів та є 
рентабельним продуктом. 

Водночас, для поліпшення існуючого стану, підприємствам необхідно 
розширювати асортимент пивних виробів, зокрема шляхом його диференціації, а 
саме: випуску солоду, квасу або ексклюзивних та іменних марок пива для 
торговельних мереж. Впровадження таких заходів дасть можливість 
пивоварам  збільшити свою частку на вітчизняному ринку на 1– 2% [3]. 

Всупереч сформованим стереотипам, за споживанням пива на душу населення 
українці посідають одне з останніх місць у Європі (54 л). Менше від нас пиво п’ють 
тільки в традиційно «винних» країнах, таких як Греція (35 л) чи Франція (30 л). 

Вітчизняне пивоварне виробництво своїм розвитком завдячує в основному 
великим та середнім підприємствам. Частка невеликих пивоварень на ринку 
становить близько 6 %.Але останнім часом увагу українців починає привертати 
крафтове пиво, яке зварене саме на невеликих броварнях. Крафтове пиво – 
протилежність, так званому, масовому, тобто продукції великих комерційних 
пивоварень. 

Наразі крафтове пиво в Україні займає 1% від загального ринку пива і має 
значні перспективи росту. Адже таке пиво передбачає оригінальний смак продукту та 
пропагує високу культуру споживання. Зараз в Україні, як і раніше в Америці, 
відбувається бум домашнього пивоваріння. Власне пиво варять ентузіасти, котрі 
мають величезне бажання та цікавість, однак, обмежені ресурси. За 2018 рік великі 
крафт-броварні і більш малі виробники в загальному зварили біля 17 мільйонів літрів 
хмільного напою.  
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В Україні налічується кілька десятків крафтових пивоварень та сотні пабів та 
кафе, що продають їх продукцію. Найуспішніші з маленьких виробників, такі як 
Varvar, «Ципа», «Правда» «Insider» навіть знайшли спосіб потрапити на полиці 
звичайних супермаркетів. 

Крафтові пивоварні мають декілька відмінних рис від великих гравців цього 
бізнесу, а саме: 

– постійно експериментують, перебувають в пошуках, але звісно можуть мати 
постійний асортимент вибраних сортів; 

– будують комунікацію зі своїм споживачем через прямі канали: соціальні 
медіа, зустрічі, фестивалі; 

– звертають увагу на візуальну складову свого продукту: етикетки, мерч, ручки 
для кранів. 

Проаналізувавши загальний пивний ринок країни можна зробити висновок, що 
обсяги виробництва в найближчому майбутньому будуть найбільше залежати від 
рівня потреб в продукції на внутрішньому ринку. А це напряму залежить від того, 
якою буде купівельна спроможність громадян. Другим фактором, який може 
здійснювати вплив на динаміку росту об’ємів виробництва як крафтового пива, так і 
пива в цілому, є можливість виходу на міжнародний ринок, чому сприяє зона вільної 
торгівлі з Євросоюзом. На стан галузі також здійснює серйозний вплив державне 
регулювання, а саме: серйозне підвищення акцизу і обмеження кількості точок збуту, а 
також часу реалізації в торгових точках. 

Загалом, серйозного підвищення попиту на дороге крафт-пиво в найближчі 
декілька років чекати не варто – ще декілька років цей продукт буде залишатись 
тільки нішевим [4]. 
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У переважній більшості європейських країн розвиток сільського туризму 

розглядається як невід'ємна складова комплексного соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Саме тому прискорене реформування провідних сфер соціально-
економічного життя країни, в тому числі послуг туристичної сфери, й трансформація 
їх до світових стандартів, є стратегічною метою в рамках поступової інтеграції 
України до ЄвропейськогоСоюзу. 

Питанням дослідження особливостей та проблеморганізації сільськоготуризму, 
його ролі в розвиткукраїни присвячені праці таких вчених, як Б. Данилишин, Д. 
Дармостук, Л. Гринів, П. Горішевський,В. Євдокименко,В.Кифяк, А. Мельник, Н. 
Недашківська, Т. Ткаченко, Л. Шевчук та ін.Питання державного регулювання 
сільського зеленого туризму досліджували такі вчені-економісти: С.Гуткевич, М. 
Желяк, Ю.Зінько, М. Корінько, Т. Лужанська,С. Махлинець, М. Рутинськийта інші 
науковці.  

Проте, зважаючи на актуальність питання щодо розвитку сільського зеленого 
туризму виникає необхідність у більш детальному дослідженні особливостей 
розвиткута шляхів державного регулювання сільського туризму, як перспективної 
сфери для покращення функціонування галузі та для реформування економіки 
України вцілому. 

Метою дослідженняє аналіз вагомості та впливу сільського зеленоготуризму на 
соціально-економічні процеси у сільській місцевості йвизначення провідних шляхів 
щодо удосконалення державного регулювання сільського зеленого туризму в Україні. 

Вчений-економіст В. Луговий визначає сільський зелений туризм як специфічну 
форму відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з використанням 
майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського 
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господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, 
історичної та етнографічної спадщини регіону [1,с. 127]. 

Сфера сільського зеленого туризму являю собою найбільш динамічно 
зростаючий сектор світового туристичного господарства, однак в Україні вона поки 
що є малорозвиненою. Наявність соціально-економічних проблем українських сіл, які 
потребують нагального розв’язання, вимагає активної державної політики й 
підтримки у сфері сільського зеленого туризму. Це зумовлюється тим, що завдяки 
розвитку сільського зеленого туризму стане можливим подолання кризи в аграрному 
секторі, демографічної нестабільності та посприятиме розбудові інфраструктури села, 
комплексному розвитку сільських територій і сільської інфраструктури, створенню 
нових джерел доходів сільського населення, а також кращому забезпеченню 
відпочинку міських жителів у сільській місцевості, популяризації української 
культури, поширенню знань та інформації про історичні, природні, етнографічні 
особливості України. 

На нашу думку, саме законодавче врегулювання діяльності місцевих органів 
влади дозволить сформувати новий імідж сільських територій та забезпечить 
соціально-економічний розвиток сільського туризму.  

На новітньому етапі розвитку туризм визнається державоюяк пріоритетна 
сфера соціально-економічного, духовного та культурного піднесеннясуспільства. 
Згідно із «Законом про туризм в Україні», головною метою є «всебічний розвиток 
людини» [2].Важливі принципи як сільського, так і туризму взагалі, направлені саме 
на це і зобов'язані бути загальнодоступними для кожного громадянина.  

Державне регулювання сфери сільського туризму виконується через 
економічний, правовий та адміністративний вплив; законодавчі та нормативні акти; 
державні стандарти, норми, програми та плани; ліцензування окремих видів 
діяльності; фінансово-податкове, грошово-кредитне, тарифне регулювання; 
інвестиційну, антимонопольну, соціальну, екологічну політику [3, c.72].  

Основними актами нормативно-правового регулювання, які підтверджують 
законність впровадження сільського зеленого туризму в Україні, як галузі 
туристичногобізнесу, є: Закон України «Про туризм» від 18.11.2003 р. №1282-ІV; 
право особистих селянських господарств займатися сільським зеленим туризмом, що 
визначено в статті 1 Закону України «Про особисте селянське господарство», № 742 
від 15.05.2003 р.;постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. №297 
«Порядок наданняпослуг з тимчасового розміщення (проживання)»; проект закону 
України «Про сільський та сільський зелений туризм» від16.11.2004 р.; проект закону 
України «Про сільський аграрний туризм» від 29.04.2010 р.[4]. 

Не зважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства України 
регулювання в галузі туризму здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом 
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади в галузі 
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туризму,вирішення складних проблем формування іміджу сільських територій на 
сучасному етапі ринкових перетворень в Україні переноситься на регіональний 
рівень, оскільки це дозволяє органам місцевої влади приймати рішення щодо 
організаційно-економічного розвитку сільського туризму. 

Та слід зауважити, що центральним завданням у формуванні ефективної 
державної політики є саме координація зусиль всіх органів державної влади,  
громадських організацій, а також їх врегульовані партнерські стосункиз 
підприємницькими структурами та бізнесомдля більш результативного розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні. Саме тому, зважаючи на сучасний стан 
економікиУкраїни, зріст попиту на відпочинок у природному середовищі, та 
враховуючинеобхідність створення сучасного ринку пропозицій відпочинку у 
сільській місцевості, своєчасною має бути підтримка з боку держави [1, c.203]. 

Результатом такої співпраці має стати створення конкурентоспроможного 
національного туристичного продукту на внутрішньому та світовому ринках, здатного 
максимально задовольнити потреби як наших співвітчизників, так і іноземців, що, в 
свою чергу сприятиме якісному розвитку,організації й управлінню сільського 
зеленого туризму, а також залученню інвестицій втуристичну галузь та економіку 
України. 
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Україна має великий туристично-рекреаційний потенціал, сприятливий клімат, 

багата флорою і фауною, культурно-історичними пам'ятками світового рівня та 
туристичною індустрією, яка швидко розвивається. Місцеву кухню можна розглядати 
як туристський ресурс територій, що дозволяє створити нові туристичні продукти, 
відкрити нові грані туристської дестинації. Вона може бути використана для 
розуміння соціального та економічного стилю життя дестинації. Зв'язок гастрономії 
та туризму сприяє збільшенню припливу туристів, сприяє подовженню перебування 
туристів, збільшує прибуток від туризму [1-3]. 

Гастрономічний туризм - це подорож по країнах і континентах для знайомства 
з особливостями місцевої кухні, кулінарними традиціями, з метою покуштувати 
унікальні для приїжджої людини страви або продукти. Мода на гастрономічні тури 
активно розвивається в останні роки. Найбільшими любителями цієї розваги 
зарекомендували себе німці, англійці, американці і японці. гастрономічний туризм є 
синтезом екології, культури і виробництва. В Україні такий вид туризму поки тільки 
зароджується, і подібних турів в чистому вигляді ще немає, тому елементи 
гастрономічних турів включають в основні програми.  
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В Україні поки ще немає продуманих гастрономічних маршрутів. Проте і у нас 
все більше людей усвідомлюють перспективність цього напрямку туристичного 
бізнесу. У перспективі в Україні головним чином розвиватиметься «зелений» 
гастротурізм. 

Однак гастрономічний тур як послуга - це щось більше, ніж просто подорож, 
оскільки він є добре продуманим комплексом заходів для дегустації традиційних в 
певній місцевості страв, а також окремих інгредієнтів, які не зустрічаються більше 
ніде в світі, які мають особливий смак [4]. Специфічні риси гастрономічного туризму 
[5]: 

1. Умови для розвитку кулінарного туризму мають абсолютно всі країни і це 
унікальна відмінна риса даного виду туризму. 

2. Гастрономічний туризм не носить характер сезонного відпочинку, для будь-
якого часу року можна підібрати відповідний тур. 

3. Кулінарний туризм в тій чи іншій мірі є складовим елементом всіх турів. Але 
на відміну від інших видів туризму знайомство з національною кухнею стає головним 
мотивом, метою та елементом гастрономічної подорожі. 

4. Просування місцевих господарств і виробників продовольчих товарів - є 
невід'ємною частиною будь-якого гастрономічного туру. 

Гастрономічний туризм дозволяє продемонструвати все багатство народних 
традицій, разом із місцевою кухнею туристи знайомляться із звичаями та 
традиційними способами виробництва, елементами фольклору. На Харківщині, яка є 
індустріально розвиненим регіоном України, знаходиться достатня кількість 
готельєрів, рестораторів та інших фахівців туристичної галузі, що розуміють 
потенціал цієї ринкової ніші та зацікавлені у просуванні Харківського регіону на 
новий ринок туристичних послуг. Ця туристична ніша може стати однією з 
найперспективніших у Слобідському краї. 

Гастрономічний туризм дозволяє вплинути на розвиток виробництва 
екологічно чистих продуктів харчування місцевими виробниками. Екскурсійні тури 
на такі виробництва з наступними ярмарками-розпродажами виробленої продукції 
популярні та затребувані серед іноземних туристів. Вже сьогодні Харків пропонує 
відвідування міні-пивоварні ресторану «Старе місто» з дегустацією «живого» пива, 
чайної церемонії після відвідування фабрики «Мівіна», де обробляють чайну 
сировину та розфасовують її у пакетики тощо. 

Найчастіше гастрономічні тури – це короткострокові поїздки на вихідні для 
тих, хто бажає скласти базові враження про нову кухню або прийняти участь у 
гастрономічних фестивалях. Однак, безумовно, можлива організація триваліших 
турів, якщо мова йде про проходження професійного навчання й більш глибокого 
знайомства з регіональною кухнею. 
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Одним з кроків активізації розвитку гастрономічного туризму на Харківщині 
може стати створення спеціалізованих туристичних фірм, які б пропонували тури, де 
вдало поєднані торговельні й технологічні виробництва із залученням туристів під 
знаком смачної регіональної кухні, екологічно чистих продуктів тощо. Такі 
туристичні підприємства успішно функціонують за кордоном, спеціалізуючись на 
міжнародному кулінарному (гастрономічному) туризмі, наприклад «GourmetonTour» 
(USA), «TheInternationalkitchen» (UK), «GourmetGetaways» (Italy).Іншим кроком для 
стимулювання розвитку гастрономічного туризму на Харківщині може стати 
поширення знань про кулінарні шедеври Слобожанщини. Наприклад, випуск збірнику 
рецептур страв слобожанської кухні, укладений фахівцями кафедри харчових 
технологій та готельно-ресторанного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ. 

Таким чином, необхідно зазначити, що Харківщина найкращим чином 
відповідає очікуванням цільової аудиторії гастрономічних турів. Основними 
факторами, що можуть вплинути на привабливість слобідського регіону, є високий 
рівень автентичності, різноманітність та змістовна наповненість, оригінальність 
місцевої кухні і регіональних харчових продуктів порівняно з кухнями інших 
регіонів, їх варіативність і дотримання традиційних рецептів, сформованість 
туристичної пропозиції та її популяризації. 
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Current level of aviation field functioning shows that more than 52% international 

touristic trip are carried out by aviation transport service. Rapid and positive development 
such field furthers increase investment the state attractiveness and expansion of opportunity 
for the activities on international companies’ territory [1]. 

At current time, many international, logistic enterprises use the aviation transport 
service. Such extensive using is conditioned extremely fast delivery of valuable goods to the 
destination. No one aviation organization may not work without permanent using of special 
land parcels as main territorial basis and any economic activity. 

Despite of rapid aviation industry development in Ukraine, the last information 
sources analysis shows that suchsphere is in the state, which is called “revival”. 

There are the factors that cause rather ineffective functioning of aviation transport 
land use system: 

– weak economy, which generates the low incomes for Ukrainian population, and 
as a result the inability of covering the touristic cost in the Europe;  

– state policy has been engaging the issues of railway and automobile transport 
for last 20 year and almost has not worked over the revival of aviation transport; 

– for today overall 20 airport are functioning and 2/3 part of them need 
reconstruction and essential re-equipment. 

The modern experts’ estimation shows that the half-functioning Ukrainian aviation 
enterprises are in the communal property and other half is in the state and mixed. If we 
compare such property form distinction with European states, 59 % of airports are in the 
state property, 15,8 % airports belong to privet property. For now, European state policy is 
directed to increasing the rate of privet property. And in accordance with Airports Council 
International analysis, the profitability of net profit is higher at airports with a private 
property [2]. 
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At the stage of social-economic and international relationship development, 
Ukrainian state policy is directed on the reconstruction and increasing of land parcels area, 
which is allocated for the placement and aviation transport construction. As a result, such 
policy must target in the need of providing effective, rational events regarding spatial 
planning those or other economic, public objects. 

So, issues of planning and prognostication land use aviation transport are considered 
in positions of “Ukraine's aviation transport strategy for the period up to 2030”. At the 
moment, one of the fundamental principles for the practical application of this strategy is 
the unconditional need for the use of land-resource potential, or spatial basis, which is 
reflected in special measures and methods of influence. 

There are state policy directions in the sphere of land use aviation transport planning 
to the nearest 10 years in accordance with the articles of “Ukraine`s aviation transport 
strategy for the period up to 2030” [3]: 

- the development of more specific methods state regulation of legal regime land use 
aviation transport, in particular non-target use or illegal land construction around the 
airports and also observance of restrictions of high-rise building within a radius of 50 km at 
the aerodrome territories 

- providing of growing touristic and business potential of Ukrainian capital through 
the building up the International airport “Kiev” (Zhulyany) (in particular the extension and 
amplification of the runway for the reception without restrictions of aircraft А321/В737-
900) or projection the new modern International airport in the Kiev district, also 
development of access roads and high-quality ground connections by different type of civic 
transport;   

- conducting an inventory of airports (airfields) lands for the purpose of their 
preservation and use for "low-cost" traffic and / or general aviation; 

- regulation of measures to implement an integrated approach to airport 
reconstruction taking into account the needs for high-speed land transport links between 
airports and settlements, in particular, the development of modern transit infrastructure at 
Boryspil International Airport, by reducing the share of net profit (income) deducted to the 
state budget;  

How else will the implementation of these provisions affect the dynamics and basic 
principles of aviation transport land use?In view of expert assessments and analysis of 
information sources, the forecast characteristics are as follows:  

- use of EuropeanUnion norms and standards regarding the ecologically safe land use 
of aviation, environmental protection and the rational planning and forecasting of airport 
infrastructure, in particular in the aerodrome territories;  

- increase in the area of land aviation transport more than 2 times (of the 20 operating 
airports in Ukraine by 2030, it is planned to use 50); 
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- modernization of domestic airports with their preservation in state ownership as 
integral property complexes, but with the gradual transfer of the latter into private property, 

- the transit potential of Ukraine's airspace has been revived, and the scale and quality 
of transit passenger flows has significantly increased through the main airport hub - 
Boryspil; 

 - the growth of passenger traffic through airports of Ukraine until 2030 – 
to71.2 million passengers a year; 
Consequently, realization of this complex of works is indisputably necessary, it is a 

guarantee of right formation and state regulation of aviation land use in accordance with 
EuropeanUnion norms and standards, and also will have a significant impact on the 
development of Ukraine's economic potential.  
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A circular economy transition, to the extent that it results in lower resource extraction 

without an associated reduction of economic output, can result in improved resource 
efficiency and decoupling [1, p. 9]. 

In the concept of the circular economy, an important role is given to energy. The 
increase in the use of alternative forms of energy stimulates the availability of energy for the 
most remote corners of the planet, increases national energy security, and minimizes the 
impact of climate change by reducing greenhouse gas emissions through decarbonisation of 
energy supplies. 

Within the EU, the circular economy is gaining momentum. In January 2017, the 
European Commission published guidelines on the role of waste to energy in the circular 
economy [2]: these underlined that waste to energy facilities can play a positive role. EU 
waste policy aims to ensure that waste is used wherever possible as raw material to make 
new products. Recycling is important for EU members because they are dependent on 
imports of scarce raw materials, and recycling provides EU industries with essential 
supplies recovered from waste [3, p. 6]. Therefore, all the EU member countries classify 
coal combustion wastes (CCWs) as non-hazardous and interpret the EU regulations into 
their own domestic legislation. For example, the Netherlands recycles 100 per cent of its 
coal ash because landfill is not allowed in the country. In Germany, where around 10 
million tonnes of coal ash are produced per year, around 97 per cent is re-used, with the rest 
stored only on a temporary basis [4]. 

France, EU's largest producer of nuclear power, chose the closed fuel cycle at the 
very beginning of its nuclear program. In France, spent fuel from that country’s 58 nuclear 
power plants is shipped to a recycling facility at Cap La Hague. As a result, France today 
generates 80 percent of its electricity needs with nuclear power, about 20% of it generated 
through recycling.  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
82 

However, the level of development of the circular economy varies greatly from one 
European country to the other depending on a country’s level of natural resource 
endowment and its socio-economic context. 

To study the experience of implementing the principles of circular economy in the 
energy sector, we chose Scotland, which for a long time took care of this problem and 
achieved significant success, and Estonia, which is at the beginning of the path. However, in 
the first and second cases, the solution to the problem situation is based on economic and 
mathematical modelling, improvement of garbage disposal, reduction of electricity 
consumption, development of renewable energy sources. 

Broadly, the Scottish Government’s Scottish Energy Strategy highlights the 
following 3 groups of challenges for Energy Systems and their integration to deliver: 

1) Whole-system view: facilitate robust energy systems modelling to inform 
decision-making on future energy supply and demand; facilitate incorporation of renewables 
to meet an all-energy target of 50% by 2030; increase energy efficiency and reduce energy 
demand. 

2) Stable energy transition: facilitate long-term energy systems planning and 
development to support the Climate Change Plan; incorporate flexibility to allow for future 
changes in technology and energy use patterns; facilitate a managed transition of energy 
supply, post-nuclear. 

3) Community energy: develop and facilitate localized systems for energy supply and 
use; facilitate and integrate locally owned and managed energy systems; develop energy 
storage and smart energy management solutions [5]. 

Estonia has transformed its treatment of municipal solid waste (MSW), changing 
from a reliance on landfilling – which accounted for almost 80% of MSW treatment in 2010 
– to a high level of energy recovery via waste incineration. 

A key challenge in terms of moving to a circular economy will be to strengthen 
recycling: despite recent improvements – as well as high rates of separate collection in cities 
including Tallinn – Estonia is not on track to meet the EU’s 2020 targets for MSW 
recycling. The institutional structure for MSW collection and management remains 
uncertain and does not support higher recycling levels. 

A further challenge will be to address the vast amounts of mining and industrial 
waste generated by the oil shale sector. Most of this waste is landfilled. Estonia has made 
significant investments to address the oil shale sector’s legacy of contaminated areas and 
poorly managed landfills. 

The share of renewable energy has increased strongly in the past ten years, due 
mainly to a growth in wind power and biomass, which is used for household heating and for 
district heating (with many facilities modernised to provide combined heat and power) [6, 
p.1]. 
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 Energy from waste is one of the alternatives sources of energy. The benefits result 
from avoiding the cost of landfilling, while at the same time generating energy that has 
monetary value. Hence, as waste sources can be converted to fuels and electricity, they can 
help in reducing the dependence on fossil fuels (oil, gas, and coal) and reduce emissions. 

In the conditions of integration of the united power system of Ukraine into the pan-
European energy grid ENTSO-E there are a number of economic, political and 
technological risks. In these conditions, the main thing is to harmonize the approaches to 
implementing the principles of the circular economy in the functioning of the electricity 
market. 

Necessary legislative requirements that will stimulate the production of renewable 
energy and provide priority for development for such enterprises. The current situation in 
the field of energy regulation, when DTEK’s thermal power plants receive subsidies, is 
unacceptable. The corruption component of such a decision demobilizes alternative energy 
producers and disrupts work carried out in this direction. 

A reasonable approach to the calculation of electricity tariffs, taking into account the 
investment component, can become a leverage that will stimulate the development of the 
energy sector of Ukraine on the basis of the circular economy. 
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Поняття кредитного ризику банку та його управління завжди було і 

єдоситьактуальним не тільки для кредиторіврізнихрівнів, а й для учасників всього 
фінансово-економічногосередовища. Завжди, при визначенні кредитнихумов 
договору та впровадження його в дію, виникають питання щодо пошуку 
методівзниженняризику, в тому числі кредитного. 

Як зазначають провідні науковці, термін «кредитний ризик банку» – це міра 
(ступінь) невизначеності щодо виникнення небажаних подій під час здійснення 
фінансових угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не зможе виконати 
взятих на себе за угодою зобов’язань, і при цьому не вдасться скористатися 
забезпеченням повернення позичених коштів. 

Згідно  визначення кредитного ризику термін «управління кредитними 
ризиками» визначається як діяльність, що включає прогнозування та планування 
рівня кредитних ризиків щодо обсягів та видів кредитних операцій, мотивування 
ефективного організування моніторингу кредитних ризиків, що здійснюється 
працівниками відділу кредитних ризиків в процесі кредитної діяльності фінансової 
установи, здійснення аналізу та оцінки факторів виникнення кредитних ризиків та їх 
впливу на показники діяльності банку, контроль за рівнем кредитних ризиків і в разі 
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необхідності здійснення їх регулювання з метою забезпечення досягнення 
стратегічних цілей і поточних завдань діяльності банку [1]. Відповідно до наведеного 
визначення, можна зробити висновок, що процес управління кредитними ризиками є 
складним за організацією, тривалим за строками та потребуючим постійної уваги з 
боку персоналу банку.  

До основних елементів системи управління кредитним ризиком відносяться:  
- аналіз кредитного ризику; 
- вибір варіанта стратегії управління кредитним ризиком;  
- оцінка кредитного ризику; 
- проведення кредитного моніторингу. 
До методів оцінки та аналізу кредитного ризику банку належать такі методи: 
1) кількісний аналіз кредитного ризику банку, який здійснюється з 

використанням методу фінансових коефіцієнтів, статистичних та експертних методів; 
2) метод фінансових коефіцієнтів полягає у розрахунку відносних показників, 

які характеризують підприємство з погляду на стан його ліквідності, рентабельності 
та фінансової стійкості, та порівнянні їх з нормативними (критеріальними) 
значеннями. Водночас за наявності переваг цей метод має певні недоліки. Зокрема, не 
завжди можна зробити однозначний висновок про те, наскільки кредитоспроможним 
є позичальник, оскільки значення одних його коефіцієнтів відповідають 
нормативним, а значення інших – ні [1].  

Середстатистичних методівоцінки кредитного ризику доцільно виокремити 
метод дискримінантного аналізу, який дає змогу розрізняти позичальників за класами. 
Зокрема, за допомогою цього методу можна побудувати класифікаційні моделі для 
прогнозування результатів кредитної угоди (виконає позичальник умови чи ні). У 
міжнародній банківській практиці найбільш відомими з таких моделей є Z-модель 
Альтмана, модель Фулмера, яківикористовуються для прогнозування банкрутства 
підприємства, і модель нагляду за кредитами Чессера [2].  

Статистичні методи оцінки кредитного ризик употребуют наявності значного 
массиву даних, яких може не достатньо, або взагалі не бути. Тому через нестачу чи 
відсутність інформації здебільшого доводиться застосовувати експертні методи. 

Суть експертних методів полягає в обробці суджень досвідчених фахівців 
банківської справи щодо ймовірності виникнення різних значень збитків або тієї чи 
іншої несприятливої (небажаної) події в процесі банківської діяльності. Одним із 
наочних прикладів оцінки кредитного ризику експертними методами є рейтингові 
методи оцінки кредитоспроможності позичальника, які є досить поширеними у 
вітчизняній банківській практиці [2].Також виділяють внутрішні та зовнішні методи 
мінімізації кредитного ризику. До внутрішніх належать: види і режими здійснення 
кредитних операцій, аналіз кредитоспроможності позичальника, лімітування, 
формування резервів, диверсифікація форм і термінів надання кредитів, моніторинг 
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повернення кредитів, вимога гарантій та застави. До зовнішніх відносять: лімітування 
згідно із нормативними актами НБУ, створення резервів згідно із нормативними 
актами НБУ, гарантія, порука, застава, страхування, розподіл ризиків. 

Стратегія управління кредитними ризиками повинна бути спрямована на вибір 
кредитних проектів, рівень ризику яких не перевищує обсяг наявних у розпорядженні 
банку джерел його покриття.  

Кредитний моніторинг здійснюють з метою зменшення ризику неповернення 
позички. Він невід’ємно пов’язаний із кредитуванням загалом, є його складовою 
частиною, завершальним етапом, охоплює значний обсяг роботи, оскільки поєднує в 
собі деякі ланки попередніх етапів кредитування. До основних напрямів процесу 
моніторингу, яких слід дотримуватися, щоб досягти максимального ефекту, належать 
такі: перевірка цільового використання позички; оцінка фінансового стану 
позичальника; контроль за збереженням суб’єкта застави; своєчасність погашення 
відсотків та основної суми боргу; робота із проблемною заборгованістю. Система 
контролю повинна бути зорієнтована на те, щоб нові операції відбувалися лише після 
визначення реальної можливості оптимального використання кредитної лінії [2]. 

Сучасна банківська система все ще залишається недостатньо розвинутою, не 
виконує своїх функцій належним чином та відстає від інших європейських країн [3]. 
Така ситуація посилює ризики для подальшого стабільного функціонування 
банківської системи, зменшує її спроможність виділити постійно зростаючу грошову 
пропозицію та здійснювати ефективний перерозподіл тимчасово вільних коштів у 
масштабах економіки країни. Управління кредитним ризиком банку спрямоване на 
зниження ймовірності невиконання позичальником своїх зобов’язань, мінімізацію 
фінансових втрат банку у разі невиконання позичальниками своїх фінансових 
зобов’язань, зменшення кількості та величини масштабів високо ризикованих 
кредитних операцій, вжиття відповідних заходів у випадку настання ризику. Важливо 
враховувати те, що кредитні ризики негативно впливають не тільки на прибутковість 
та платоспроможність банківської установи, а також спричиняють інші ризики, які в 
майбутньому можуть мати масштабний прояв. 
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During the last ten years we may observe fast-moving growing of the transport 

modes amount, magnification move intensive, increasing network of an international and 
national transport “corridors”, modernization of the road infrastructure, especially in the 
huge city, which is a result of negative in fluency to different ecologically system, health 
population, flora and fauna [3]. Automobile road, transport modes and transport complex, as 
a whole, area special sources of road sides pollution by entering into the environment 
significant volumes of pollutants, which creates one of the most important environmental 
problems of the present. According to current legislative road lands consist of lands which 
are situated outside the right of way. On these land facilities are located, which provide the 
functioning of road land. Also road lands are classified by land legislative as follows. There 
are the parallel bypasses; the ferry crossing; the snow protections facilities and plantings; 
the anti-avalanche and anti-slip structures; the catching rallies; the parking areas for 
transport and recreation; the enterprises and object of road service; buildings and 
constructions of the road service with the production bases; roadside forest belts for the 
protection of roads and the cultivation of wood, including business [1,с. 19] . 

All the roadside lands suffer from harmful influences, first of all, transportation of 
means. To the main types of transport pollution it is possible to attribute:  

– transport and technological contamination of harmful substances, vibration, 
noise, electromagnetic and ionizing radiation of the environment, transport and road 
transport enterprises, roads, as linear structures, traffic flows; 

– estrangement of areas under the overpasses and objects of transport infrastructure, 
erosion processes, drainage, deforestation, career development of building materials; 

– consumption of natural resources - natural gas and oil products for the 
production of fuel and lubricants, water for washing transport means, for industrial and 
household needs of transport enterprises [2,с 73]. 
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So important fact is the contamination of roadside territories, soils and roadside 
vegetation with surface waters. Such kind of pollution is due to their drainage during 
melting of ice, flushing of anti-icing reagents, which are covered in winter by highways, in 
order to avoid road accidents.  

Contamination with surface waters and their drainage are formed during melting of 
snow, watering of travel parts of roads, when various soluble and insoluble contaminants 
are washed away and put on roadside territories, the concentration of which depends on the 
frequency of street cleaning, the intensity of road traffic, the degree of accomplishment of 
the territory.Soils and roadside vegetation are polluted due to the loss of solid particles and 
toxic components of exhaust gases of cars that focus on roadside areas.Fighting ice-cold 
leads to the use of different types of reagents such as chloride, nitrate, phosphates.Aduring 
the removal of snow from the roadway, such kinds of harmful substances fall to the edge of 
the territory and in turn come into direct contact with the soil and vegetation, which leads to 
the death of trees, plants in roadside stripes [2,с 215]. 

Such problems, as increasing of the transport means in the roads, realization of repair 
work, show that state policy have to target to special amount of events organization, which 
will further to reducing of transport complex influence on the pollution not only roadside 
area and also natural environment as whole:а) improvementof normative-legislative base for 
the providing of ecologically sustainable transport and industry development;b) introduction 
of energy efficient and ecologically favorable technologies, which will provide the gradual 
introduction of mandatory international environmental standards “Euro-5” – “Euro-6” for 
transport means and motor fuels, providing of transport means identification possibility 
regarding their compliance with environmental norms for giving preference to carriers using 
better transport means [3,c. 250];c)creation of resource-saving technologies of 
environmental protection from motor pollution;d) improvement of environmental 
management system in transport;e) carrying out regular green plantations on roadside 
stripes;f) development of algorithms and technical means of monitoring at transport objects 
and adjacent territories;g)improvement of traffic flow management to increase the capacity 
of the road network in cities. 
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Найбільш поширеним видом майнового страхування як на вітчизняному, так і 
на світовому ринку фінансових послуг є автотранспортне страхування. В сучасних 
умовах ринок автотранспортного страхування знаходиться в складному фінансовому 
стані. При цьому, в умовах Євроінтеграції для України є досить важливим 
покращувати стан ринку автострахування з метою приведення його до рівня 
європейських стандартів. Також світова практика свідчить, що даний ринок 
страхових послуг безпосередньо впливає на розвиток економіки. Тому є необхідним 
пошук шляхів покращення ринку страхування автотранспортних засобів в цілому та 
окремих страхових компаній, що працюють на ньому. 

Сукупність заходів з недопущення банкрутства та погіршення страхового 
портфелю страхових компаній утворює фінансову стратегію – перелік пріоритетних 
для страховика напрямів діяльності та розвитку власного бізнесу, дотримання яких 
здатне призвести до досягнення поставленої мети. 

Тобто, для покращення власного фінансового стану кожна страхова компанія 
повинна мати першочергово на меті створення власної фінансової стратегії, 
спрямованої на формування довгострокових цілей діяльності, прибуткової тарифної 
політики на страхові продукти, створення фінансових планів урівноважених 
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майбутніх доходів та витрат, формулювання напрямків використання 
нерозподіленого прибутку, прогнозування джерел додаткових доходів, спрямованих 
на покращення ліквідності та платоспроможності страховика, та розроблення 
напрямів уникнення можливого банкрутства.  

Однак фінансова стратегія страхової компанії має будуватися з урахуванням 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.  

Зовнішні чинники впливу на страховика можна умовно поділити на такі групи:  
 1) економічні – здійснюють вплив на економічні показники діяльності 

страхових компаній; 
 2) політичні – політика країни щодо підтримки вітчизняного ринку 

страхування; 
 3) соціальні – вплив населення країни на обсяги діяльності страхових 

компаній; 
 4) правові – нормативно-правові акти, що регулюють та регламентують 

діяльність страховиків на ринку страхування. 
 Слід відзначити, що є неможливим визначення групи показників, які 

здійснюють найбільший вплив на діяльність страхових компаній, тому страховику 
необхідно формувати власну стратегію розвитку з урахуванням усіх факторів 
зовнішнього впливу.  

Проте не менше важливими є внутрішні чинники, які також безпосередньо 
можуть впливати на фінансовий стан та розвиток страхової компанії: 

 1) економічні – формують доходи та витрати страховика; 
 2) інформаційні – маркетингова політика; 
 3) соціальні – вплив кадрової політики на діяльність страхової компанії; 
 4) організаційні – діюча стратегія страховика.  
Врахування зовнішніх і внутрішніх чинників впливу є необхідним під час 

формування стратегії страхової компанії, виходячи з таких причин: 
 1) з чисельності населення, рівня довіри до страхових компаній та 

попиту на страхові продукти випливає загальний рівень пропозиції на ринку 
страхування України; 

 2) від інвестиційного клімату в країні та інвестиційної політики 
страховика залежить рівень залучення додаткових фінансових ресурсів у вигляді 
інвестиційних вкладень; 

 3) від рівня конкуренції, антимонопольної політики уряду, маркетингової 
політики та асортименту страхових послуг залежить частка ринку страхування, яку 
може зайняти страховик. 

Існують певні вимоги, яких слід дотримуватися при розробці та реалізації 
фінансової стратегії страхової компанії, а саме: 

 - чітка послідовність при розробці стратегії; 
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 - дотримання неперервного характеру реалізації фінансової стратегії; 
 - врахування зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на діяльність.  
До методів вибору та реалізації стратегії страхової компанії можна віднести: 

метод планування, прогнозування, економічного моделювання, фінансовий аналіз, 
метод експертних оцінок, SWOT-аналіз та сценарний метод. 

Розглянемо процес формування та реалізації фінансової стратегії страхової 
компанії, який умовно можна поділити на дві групи та в кожній виокремити 
послідовні етапи здійснення (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Етапи реалізації фінансової стратегії страхової компанії  [1] 
 
Класифікація фінансових стратегій страхових компаній будується на основі 

двох ознак: здатність страховика здійснювати інвестиційні вкладенню з метою 
збільшення обсягів операційної діяльності та здатність збільшувати витрати на 
ведення справи.  

Таким чином, ефективність фінансової стратегії, вибраної страховою 
компанією, залежить від правильності оцінки факторів впливу на діяльність та 
розвиток страховика.  
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Сучасна економіка підлягає цифровізації, включаючи такі важливі сектори, як 

зв'язок, моніторинг логістичних та промислових процесів, збереження та аналіз 
даних, здоров'я співробітників підприємств і багато іншого. Міжнародний союз 
електрозв'язку (ITU) опублікував щорічний звіт про вплив нових інформаційних 
технологій на суспільство. Автори дослідження назвали інтернет речей, хмарні 
технології, аналітику великих даних і штучний інтелект перспективними інноваціями 
бізнесу, держав і суспільства. Щорічний рейтинг країн за ступенем впровадження 
цифрових технологій (ICT Development Index) показав, що в 2017 році ІТ-лідерами є 
Ісландія, Південна Корея і Швейцарія. Україна в цьому рейтингу серед 176 країн 
посідає 79 позицію. У зв'язку з цим Розпорядженням №67-р від 17.01.2018 р Кабінет 
Міністрів України затвердив «Концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства 
України на 2018-2020 роки» та план заходів щодо її реалізації [1]. 

 Концепція розвитку цифрової економіки є важливим кроком до стимулювання 
внутрішніх ринків споживання, упровадження та виробництва цифрових технологій. 
Документ визначає першочергові кроки щодо імплементації відповідних стимулів та 
створення умов для цифровізації в реальному секторі економіки, суспільстві, освіті, 
медицині, екології тощо, виклики та інструменти розвитку цифрових інфраструктур, 
набуття громадянами цифрових компетенцій, а також визначає критичні сфери та 
проекти цифровізації країни. 

Основними цілями цифрового розвитку є: 
–  прискорення економічного зростання та залучення інвестицій; 
–  трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні; 
–  технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення 

високотехнологічних виробництв; 
–  доступність для громадян переваг та можливостей цифрового світу; 
–  реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та 

цифрового підприємництва. 
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У сфері транспорту і логістики використання цифрових технологій має 
значення для оптимізації бізнес-процесів між вантажовідправниками і учасниками 
логістики. В європейському контексті це відбувається в рамках ініціативи Цифрового 
єдиного ринку і Цифрового транспортного та логістичного форуму. 

  Експерти прогнозують двократне збільшення обсягів вантажоперевезень 
морським транспортом протягом наступних 13 років, адже глобальна промисловість і 
економіка постійно розвиваються. Для того, щоб забезпечити можливість зростання 
морських перевезень, необхідно модернізувати як судноплавство, так і порти [2]. 

Найбільші порти світу перетворюються в єдині цифрові екосистеми. 
Керівництво порту Роттердам поставило задачу створити цифрову копію всієї 
території для відпрацювання різних сценаріїв роботи, координації трафіку приходу і 
відходу суден і управління діями портових команд. Одним з нововведень в порту є 
установка «цифрових дельфінів», тобто IoT-датчиків, що забезпечують підтримку 
транспортних потоків суден. «Дельфіни» оцінюють кількість вільних і зайнятих 
швартових терміналів, а також відображають інформацію про статус портових 
операцій в реальному часі.  

У порту Сінгапуру, який щорічно приймає і відправляє близько 130000 суден, 
крім «інтернету речей» використовується форма штучного інтелекту, що дозволяє 
операторам приймати рішення по управлінню портовими операціями. 

 Активно цифровізуються комерційні судна. За станом і режимом роботи 
контейнеровоза класу Triple E стежать 2800 сенсорів. Близько 200 датчиків і сенсорів 
контролюють температуру і тиск в двигуні. Кожні 100 днів Maersk Group отримує 
близько 2 Тб даних для кожного судна комерційного флоту. В місяць компанія 
отримує близько 30 Тб даних. Для отримання і відправки таких обсягів даних 
необхідна відповідна інфраструктура. Усвідомлюючи необхідність надійного каналу 
зв'язку, компанії поступово впроваджують різні рішення, включаючи VSAT 
(супутниковий інтернет). На самих суднах, в портах і на платформах 
використовуються Wi-Fi рішення, що дозволяють передавати і приймати дані по 
бездротовій швидкісній мережі. 

Для підвищення ефективності управління флотом судноплавні компанії  
використовують централізовані системи управління і моніторингу. Моніторинг 
здійснюється не тільки місцезнаходження суден, оператор постійно робить звірку з 
даними: напрямок руху, координати і швидкість судна; метеорологічні умови в 
регіоні, де знаходиться судно. Потрібні як актуальні, так і прогнозні дані щодо 
режимів роботи двигуна та інших елементів ходової частини, статусу окремих вузлів 
судна, стану вантажів. 

За даними The Geography of Transport Systems близько 46% операційних витрат 
суден доводиться на паливо. Для того, щоб заощадити паливо, оператор на базі 
зібраної інформації та погодних умов видає капітанові судна рекомендації щодо 



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
94 

оптимальних режимів роботи двигуна, підтримання курсу і швидкості ходу. Дані 
цифрових систем допомагають дуже швидко розрахувати оптимальний маршрут, 
прийняти правильне рішення і, відповідно, заощадити паливо. 

Робота на судні, нафтогазової платформі або в порту несе чимало ризиків для 
співробітників. Людина, увійшовши в небезпечну зону, може отримати травму, 
впасти за борт тощо. Для контролю за здоров'ям і безпекою команди 
використовуються розумні системи: датчики і сенсори вбудовуються в уніформу, 
аналогічним чином оснащуються цифровими системами рятувальні жилети. У разі, 
якщо член команди нерухомий протягом тривалого часу або оператор отримує 
інформацію про проблеми з організмом моряка (наприклад, кров'яний тиск 
перевищив безпечну норму), подається сигнал, і співробітника відводять в лазарет. 

При падінні людини за борт у розумному рятувальному жилеті цифровий 
сигнал відразу  передається на судно і в портову систему (у випадку, якщо порт 
знаходиться в зоні досяжності сигналу), судно зупиняється, і починається рятувальна 
операція. 

Особливе значення для судноплавства мають порти. Управління трафіком 
порту, забезпечення вантажно-розвантажувальних робіт, безпеки людей на території - 
все це завдання, виконання яких без використання цифрових технологій дуже 
ускладнене.  

 Таким чином, цифровізація судноплавства і суміжних сфер збільшує 
продуктивність праці, дозволяє заощадити кошти, прискорює операційні процеси, 
тобто істотно знижує загальні  логістичні витрати і, в кінцевому підсумку, підвищує 
прибуток компанії і значно покращує якість процесів.  
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За роки реформування сільськогосподарські товаровиробники постійно 
стикалися з невизначеністю щодо стратегії розвитку аграрного сектору економіки й 
відповідно неможливістю розробити власну стратегію із системою господарських 
рішень. Наслідком цього була швидка ліквідація капіталомістких й інтенсивних 
галузей, які для забезпечення свого функціонування потребують постійного 
надходження кредитних та матеріальних ресурсів.  

Прийняття управлінських рішень на макрорівні формується на основі чітко 
визначених існуючих проблем. В Україні не врахували основної проблеми щодо 
необхідності адаптації до світового ринку з його зростаючим попитом на продукти 
харчування за обмежених в деяких країнах виробничих ресурсів, особливо земельних. 
Замість дослідження попиту на продукти харчування в окремих країнах із значною 
щільністю населення та обмеженими земельними і водними ресурсами та розробкою 
відповідних пропозицій щодо структурних змін у посівних площах, регіонального 
розміщення виробництва і побудови системи логістики, в Україні прийняли рішення 
ліквідувати великотоварні підприємства 

Негативні наслідки прийняття управлінських рішень без системного аналізу, 
побудови міжгалузевих моделей та їх оптимізації не забарились. Так, за 1997–2017 рр. 
середньорічна кількість працівників зайнятих у сільськогосподарських 
підприємствах, скоротилась майже у 8 разів, кількість поголів’я великої рогатої 
худоби в цілому по Україні зменшено більш як у 5 разів (в т. ч. корів – у 3 рази), 
свиней – більш як у 2,5 раза, тракторів – майже у 3 рази тощо. Щорічно 
товаровиробники змінювали структуру посівних площ за умов повної невизначеності. 
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Дані свідчать, що в середньому за останні три роки стабільний прибуток з 
розрахунку на 1 га площі посіву одержують товаровиробники при вирощуванні 
ріпаку озимого (1248 грн/га), насіння соняшнику (1069 грн/га), кукурудзи на зерно 
(845 грн/га), сої (602 грн /га) і пшениці озимої (288 грн/га). При виробництві цих 
культур у середньому за три роки питома вага збиткових підприємств становила 
відповідно 23,7%, 20,4, 41,6, 32,6 і 35,9%. Тобто, серед цих культур найнижчий 
економічний ризик має місце при виробництві насіння соняшнику (за 2010 р. питома 
вага кількості збиткових підприємств складала всього 7,5%) й найвищий – при 
виробництві кукурудзи на зерно. 

За іншими культурами в цілому по підприємствах України одержано нижчий 
прибуток, а питома вага кількості збиткових підприємств – вища. Світові структурні 
зрушення у виробництві олійних культур та переміщення площ посіву між державами 
дозволили Україні зайняти вільні ринкові ніші на цьому ринковому сегменті. 

Сільськогосподарські підприємства, щоб триматись на плаву, змушені 
вирощувати інтенсивні олійні культури й одночасно виснажувати ґрунти. Всі інші 
культури дають значно нижчі прибутки з розрахунку на 1 га посівної площі й 
одночасно ступінь економічного ризику значно вищий. Так, у 2/3 
сільськогосподарських підприємств затрати на 1 га посіву пшениці озимої не 
перевищували 2,2 тис. грн за нормативних – більше 5 тис грн. [9]. Причиною не 
виконання всіх технологічних операцій з надією одержати значні прибутки є великі 
коливання цін реалізації пшениці товаровиробниками. І хоч з ростом технологічних 
затрат прибуток на 1 га збільшувався, проте співвідношення між ціною і собівартістю 
скорочувалось, що навіть за незначного падіння цін підприємства опинялись у зоні 
збитковості. При виробництві насіння соняшнику і ріпаку коливання цін дещо нижчі, 
ніж при вирощуванні пшениці, а тому рівень інтенсифікації виробництва цих культур 
порівняно вищий. Причому за роками тенденція коливання цін реалізації та 
собівартості виробництва насіння соняшнику однакова. 

Дотримання технологій і висока інтенсифікація виробництва є наслідком 
забезпечення гарантованих цін на сільськогосподарську продукцію. В основу 
механізму досягнення гарантованих цін покладено узгодження попиту і пропозиції 
ще на етапі планування виробництва. В умовах України, як бачимо, зростаючий ризик 
через значне коливання цін стримує інтенсифікацію виробництва олійних культур і 
тому основна частка продукції виробляється практично в безризиковій зоні – 
низькими витратами й високим рівнем рентабельності. Але така стратегія 
пристосування до ринкового середовища не дозволяє одержувати високі прибутки з 
розрахунку на 1 га посіву олійних культур через низьку їх урожайність. 

Світові тенденції щодо зростання попиту на олію та шрот і виникнення 
дефіциту пропозиції дозволили Україні зайняти відповідний сегмент на ринку 
продукції олійних культур і в основному – насіння соняшнику, ріпаку.  
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Зарубіжні й іноземні інвестори стали нарощувати виробничі потужності з 
переробки олійних культур і тільки останніми роками вони зросли на 2/3 і становлять 
10,3 млн тонн. В Україні повинна бути системна оцінка сільськогосподарської 
діяльності та її вплив на баланс поживних речовин в ґрунті. Експортувати продукцію 
тваринництва й залишати для рослинництва поживні речовини, чи експортувати 
продукцію, особливо олійних культур, й збіднювати вітчизняні ґрунти заради поки 
що відносно вищих доходів. 
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На даний час практично всі брокери використовують інтернет для надання 
торговцям зручних торговельних платформ (з можливістю відкриття демо-рахунків), 
аналітичної підтримки та інструментів технічного аналізу. Використовуючи Інтернет, 
трейдер може легко отримати всю необхідну інформацію для здійснення операцій в 
будь-який час і з будь-якої частини світу. З появою онлайн-торгових платформ для 
мобільних пристроїв, доступність смартфона та підключення до стільникової мережі 
вистачило для торгівлі з будь-якого місця, де буде доступне мобільне з'єднання. 

Інтернет-торгівля - це договір купівлі та продажу фінансових продуктів через 
Інтернет-торговельну платформу. Акції, облігації, опціони, ф'ючерси та валюти 
можна продавати в режимі онлайн. Ці платформи, як правило, надаються інтернет-
брокерам і доступні всім, хто хоче спробувати і заробляти гроші на ринку. Ви можете 
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навчатись своїм інвестиційним варіантам, розміщувати замовлення на купівлю та 
продаж, і, можливо, зробити (або втратити) значну суму грошей, не розмовляти з 
брокером або залишаючи комфорт у вашому домі. 

Інтернет-торгівля має багато переваг: зручно, дешево. можна контролювати 
свої інвестиції в будь-який час, це майже виключає посередника, інвестор має 
більший контроль, швидкі транзакції, краще розуміння своїх грошей. 

На основі інтернет- трейдингу створено дуже багато програмних засобів, які 
допомагагають управляти своїм капіталом. Це можна робити як через посередників 
так і самостійно за допомогою торгових майданчиків. 

Аналіз показує, що частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку 
цінних паперів є досить низькою (2017 рік – 26,59 %), але цей показник помірно 
зростає. Інтенет-трейдинг фінансовими деривативами розвениний лише на біржах  « 
Перспектива»-7891,6 млн.грн, УМФБ -0,2 млн.грн, УБ-1404,8 млн.грн. [4]. 

 
Рис.1. Інтернт-трейдинг фінансовими деривативами на біржах України, 2016 р. 
Джерело: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2016-rk/ 
 
На нашу думку, ринок онлайн-торгівлі цінними паперами розвиватиметься 

прямо пропорційно розвитку самого інтернету. Чим більше у нас активніше йтиме 
популяризація сучасних технологій, чим стане більше якісних ліній зв'язку, тим 
більший інтерес з'явиться до інтернет-трейдингу, тим швидше фондовий ринок. У 
майбутньому, не виключено, що торгівля цінними паперами зануриться в інтернет з 
головою раз і назавжди, що спричинить позитивний результат 

Тому для повноцінного запуску інтернет-трейдингу в Україні є дві перешкоди: 
недостатня готовність до цього біржі ПФТС і депозитарію «Міжрегіональний 
фондовий союз», а також нерозвинутість «ринку заявок».Головна перешкода для 
інтернет-трейдингу була знята після прийняття закону про електронний 
документообіг і електронний підпис. Але ще потрібен документ для маржинальної 
торгівлі, що регулює взаємостосунки клієнта і його брокера [2]. 
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В Україні вже використовується декілька сертифікованих програм для доступу 
на фондові біржі, такі як QUIK, WEB2L, SmartTrade. З часом їх кількість буде тільки 
зростати. Розвиток інтернет-трейдингу, безумовно, допоможе спростити 
регіональним інвесторам процес інвестування у фондовий ринок, а також допоможе 
тим самим брокерам залучити нових інвесторів з більш віддалених регіонів 
України. [7] 

Вже сьогодні інтернет-трейдинг охоплює все більшу кількість людей, 
бажаючих самостійно інвестувати. Відривається маса навчальних торгових пощадок, 
певні уроки, які допомагають початківцю вивчити біржу, схему її функціонування та 
куди і як краще інвестувати щоб отримати вищі прибутки з мінімальними ризиками. 
Деякі з них навіть надають можливість працювати в їх команді не тільки як інвестор, 
але як і трейдер, брокер. Для України це є вагомою перевагою. 

Рухаючись раціонально та зважено, переймаючи позитивний досвід провідних 
іноземних держав, намагаючись подолати результати вливу помилкових стереотипів 
щодо онлайн-торгівлі та здійснюючи роботу щодо усунення актуальних проблем 
розвитку інтернет-трейдингу, можна досягнути високих перспектив розвитку 
інтернет-трейдингу в Україні. А у вітчизняного фондового ринку будуть всі шанси 
стати одним з провідних розвинутих фінансових ринків. Надалі стабільна екномічна 
ситуація, зміна законодавства в розрізі регулювання інтернет-трейдингу, здорова 
конкуренція і, можливо, підтримка з боку держави приведуть ринок до такого стану, 
який можна буде назвати розвиненим. 
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Сукупність об’єктивних правил, що визначають умови, що необхідно виконати 
для входу та виходу на ринок являють собою торгові стратегії. Торгові стратегії 
включають в себе специфікації для записів про торгівлю, включаючи торговельні 
фільтри та тригери, а також правила для торгових виходів, управління грошима, 
часові рамки, типи замовлень та іншу відповідну інформацію. Торгова стратегія, якщо 
вона ґрунтується на кількісних специфікаціях, може бути проаналізована на основі 
історичних даних для майбутніх показників проекту. Торгова стратегія окреслює 
специфікації для здійснення торгів, включаючи правила для вступу до торгових 
операцій, торгових виходів та управління грошима.  

Поняття «торгова стратегія» має безліч різноманітних визначень, але ми 
розглянемо її як узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення поставлених 
довгострокових цілей, що застосовується в певних ринкових обставинах шляхом 
координації і розподілу ресурсів, інструментів аналізу і правил. 

Існує багато різних типів торгових стратегій для інвесторів та торговців, які 
можуть бути розділені на технічні та фундаментальні стратегії торгівлі. Спільна гілка 
між цими двома типами стратегій полягає в тому, що вони обидві залежать від 
кількісної інформації, яку можна перевірити на точність(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Класифікація торгових стратегій трейдера 

Джерело: власні дослідження авторів на основі узагальнення досліджень 
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формуються на одному з рівнів управління організацією. В залежності від розміру 
організації змінюється кількість рівнів управління.  

Корпоративна стратегія – це загальний план управління диверсифікованою 
компанією, що описує дії по досягненню певних позицій в різних галузях і підходи до 
управління окремими видами діяльності. 
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Бізнес-стратегія – розробляється план управління одним підрозділом для 
досягнення його оптимальної продуктивності. У однопрофільних компаній, що 
займаються тільки одним видом бізнесу, корпоративна і бізнес-стратегія збігаються. 
Іншими словами, бізнес-стратегія – це комплекс усіх заходів і підходів, які 
керівництво вважає доцільними в даній конкурентній ситуації, при існуючих 
тенденціях в економіці, рівні розвитку технологій, демографічному складі і потребі 
покупців, законодавчій базі та інших зовнішніх факторах.  

Вибір торгової стратегії є складним процесом, оскільки вона мусить 
враховувати будь-які зміни та особливості суб’єкта, що буде притримуватись даної 
стратегії. Суб’єктивність мислення кожної окремої людини дає «життя» безлічі видів 
торгових стратегій. Але емоційна складова може негативно вплинути на процес її 
реалізації. Саме тому треба чітко визначити себе як учасника ринкових відносин та 
обрати найкращу стратегію для подальшої діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Матриця вибору бізнес-стратегії 

Частка ринку Темпи зростання ринку 
Високий Низький Спад 

Висока частка ринку Стратегія 
диверсифікованого 

зростання 

Стратегія обмеженого 
зростання 

Стратегія стабілізації 

Низька частка ринку Стратегія інтегрованого 
зростання 

Стратегія 
концентрованого 

зростання 

Стратегія стабілізації 

Стратегія обмеженого 
зростання 

Стратегія скорочення 

 
Оскільки холдинг торгової галузі, як правило, являє собою сукупність 

господарюючих суб’єктів, що функціонують в різних сферах економіки, доцільно 
структурувати підрозділи торгового холдингу по цілям і завданням, виконуваних 
ними в його рамках. На підставі такого розподілу функцій розробка торгової стратегії 
ґрунтується на сукупності торгових функцій підрозділів. 

Мінливість ринкового середовища є основною причиною необхідності 
контролю за використанням торгових стратегій. Торгова стратегія, що була 
розроблена декілька років тому може застосовуватися лише з оновленими 
коригуванням для сучасного стану. Учасник ринку має постійно моделювати можливі 
наслідки його дій за умов невизначеності та конфлікту, а також враховувати фактори, 
що впливають на рівень ризику, оцінювати їх, виявляти пов’язані з ними можливі 
втрати. 

До шляхів підвищення ефективності торгових стратегій належать: 
− Удосконалення процесів оцінки торгових стратегій. 
Для визначення прибутковості торгової стратегії варто використовувати 

коефіцієнт Шарпа чи Сортіно. 
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− Хеджування як складова торгової стратегії. 
Головною функцією хеджування є забезпечення хеджерів адекватним 

страховим покриттям у випадку негативних економічних наслідків, викликаних 
окремими ризиками. Тому хеджування відіграє ключову роль у забезпеченні 
соціального і економічного захисту та є важливим для підвищення економічної 
стабільності у цілому. 

− Оптимізація торгових стратегій. 
Після визначення проблеми в торговій стратегії, буде обрано спосіб її 

вирішення – оптимізації: 
− оптимізувати або визначити технічні параметри для торгової стратегії (заміна 

індикаторів, засобів аналізу ринку і т.д.); 
− додати в торгову стратегію додаткові фільтри для визначення і контролю 

показника тенденції трен-флет; 
− проаналізувати і переглянути набір індикаторів згідно з основною 

концепцією торгової стратегії. 
Отже, у сучасній економічній діяльності ризиків уникнути неможливо через 

об’єктивно-суб’єктивний характер. Ризики досить вагомо впливають на всі сфери 
господарської діяльності. Тому будь-якому суб’єкту ринкових відносин необхідно 
використовувати певну торгову стратегію, яка буде визначати чіткий напрямок дій за 
для уникнення ризиків та отримання прибутку. Особливо важливо застосовувати 
торгові стратегії тим, хто займається біржовою діяльністю, яка характеризується 
вищою ризикованістю, у порівнянні з іншими видами економічної активності. Адже, 
біржовий ринок прийнято розглядати як організований ринок акумуляції великої 
кількості ризиків. Для створення найбільш дієвої торгової стратегії на ринку 
торговець має систематично (не рідше 1 разу в місяць) контролювати свою торгову 
стратегію та швидко реагувати на зміни ринку. Розроблена класифікація допоможе 
чітко визначити, яку торгову стратегію більш доцільно використовувати для того чи 
іншого виду економічної активності та уникнути чи нівелювати  ризики, які 
виникають в умовах підвищеної нестабільності ринкової обстановки. Розроблена 
матриця вибору бізнес-стратегій полегшує процес обрання торгової стратегії, яка 
найбільше підходить для застосування при певних темпах зростання та частки ринку, 
що відповідні на даному етапі розвитку суб’єкта господарської активності. 
Запропоновані методи підвищення ефективності торгових стратегій допоможуть 
досягти бажаного рівня дохідності відповідно із загальними тенденціями ринку за 
основними показниками. 
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Існуюча ситуація із нагромадженням відходів в Україні свідчить про критичний 

стан та подальші негативні тенденції щодо умов їх зберігання з відповідними 
екологічними наслідками. Примітивна схема збору і вивезення відходів за межі 
населеного пункту на полігон (це в кращому випадку, в гіршому – на  звалище) не 
відповідає сучасному баченню вирішення цієї проблеми. Поряд з цим має місце 
низький рівень фінансового та інформаційного забезпечення у сфері поводження з 
відходами. Відсутність об’єктивного обліку та моніторингу утворюваних і 
накопичених відходів не сприяла розробці ефективних заходів природоохоронного 
характеру та прогнозуванню подальшого загострення вказаних проблем.  

Система поводження з відходами в Україні – це примітивна, слабка, хитка 
«конструкція», що не здатна ефективно регулювати суспільні відносини у цій сфері 
відповідно до сучасних викликів та вимог, а за економічного зростання втримати тиск 
зростаючих потоків відходів й забезпечити сталий розвиток територій. Вона немов 
своєрідний тунель між виробництвом/споживанням і полігоном, що лише 
«пропускає» через себе значні обсяги, зауважимо, потенційних матеріальних й 
енергетичних ресурсів, якими є відходи. Ця система позбавлена дієздатного характеру, 
що зовсім не дивує, адже, сформована шістдесят років тому, певним чином 
заморожена у своїй константі. Тому в контексті вітчизняної системи господарювання 
більш коректно оперувати саме терміном «поводження з відходами», а для 
формування системи управління відходами необхідні радикальні зміни у руслі 
сучасних тенденцій і бачення проблеми відходонакопичення, насамперед через 
перегляд концептуальних положень у цій сфері. 
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Термінологія вітчизняного законодавства розглядає «поводження з відходами» 
як дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, 
включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення (Закон 
України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР [1]). Таким чином, система 
поводження з відходами охоплює всі явища у цій сфері, всю об'єктивну дійсність і 
пов’язані з цим дії, а в практичному зрізі  зорієнтована виключно на вирішення 
питань природоохоронного характеру, що явно обмежує її можливості у напрямку 
мінімізації потоків відходів. Це певним чином вплинуло і на формування нормативно-
правової бази у цій сфері. На сьогодні законодавчі положення вирізняються 
декларативним характером і відсутністю конкретних механізмів реалізації. 

 «Управління відходами» у європейському просторі означає збирання, 
перевезення, утилізацію або видалення відходів, включаючи нагляд за такими 
операціями і подальший догляд за звалищами відходів, тобто перегукується із 
визначенням «поводження з відходами». Проте система управління відходами 
опирається на ґрунтовне законодавство у цій сфері, широкий набір механізмів та 
інструментів, які формувались і відбирались поступово (еволюційно), тобто, виходячи 
з необхідності вирішувати ті чи інші критичні питання за певних конкретних умов, що 
дозволило сформувати дієву, сильну у практичному функціонуванні систему. Решта 
країн переважаючим чином наслідують пройдений ними шлях, втім, комплексно 
підходячи до цього питання, формуючи таке законодавство, яке дозволяє успішно 
просуватись у вирішенні поставлених до них вимог. Тобто, ключовим є відповідальне 
позбавлення відходів відповідно до законодавства, яке вибудуване на високому рівні, а 
систему управління відходами формує сукупність елементів, які призначені для 
виконання заданих функцій. 

На наш погляд, система управління відходами входить до ширшої за обсягом 
системи – системи поводження з відходами, а її структура повинна чітко 
обмежуватися законодавчими і нормативними масивами, відповідними інститутами та 
потоками відходів. Перехід від існуючої практики поводження з відходами до системи 
управління ними вимагає прийняття і реалізації радикальних рішень на 
законодавчому та виконавчому рівнях ієрархії управління, запровадження 
європейських принципів управління, що на практиці підтвердили свою дієвість та 
ефективність. Впровадження прогресивної моделі рециркуляції відходів в Україні 
вимагає комплексного використання сучасних інноваційних технологій, що у 
поєднанні із європейськими стандартами та радикальними рішеннями спроможні 
створити ефективну національну систему управління відходами.  

Прямо пропорційна залежність між динамікою соціально-економічного 
розвитку та накопиченням відходів вимагає адекватних систем управління. 
Дисбаланси у генеруванні та утилізації відходів при недостатніх утилізаційних 
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потужностях спричинять їх накопичення з відповідними негативними наслідками 
(особливо екологічними), а при зайвих утилізаційних потужностях без належного їх 
сировинного забезпечення – негативні економічні наслідки. Розв'язання проблем 
визначених диспропорцій вирішується в контексті територіального розвитку, оскільки 
перевезення відходів гальмується економічною складовою (мають місце вагомі 
транспортні витрати) та соціальною складовою (несприйняття громадами інших 
адміністративно-територіальних утворень завезення відходів від зовнішніх, з точки 
зору адміністративно-територіальних меж, джерел їх утворень).  

Таким чином, територіально-збалансована система – це сукупність елементів 
адміністративно-територіального утворення, пов’язаних між собою функціональними, 
інформаційними, фінансовими зв’язками, і характеризуючись структурною та 
організаційною цілісністю, забезпечують пропорційний розвиток за рахунок 
узгоджених параметрів взаємодії між собою.  

Базовими елементами територіально-збалансованої системи є виробничі, 
соціальні та об’єкти утилізації відходів (виробничі підприємства, домогосподарства, 
територіальна інфраструктура, звалища, утилізаційні потужності), суб’єкти соціально-
економічної діяльності (громадяни, представники підприємств та організацій в межах 
означеної території, комунальних підприємств тощо), потоки відходів (матеріальні, 
інформаційні, фінансові). 

Отже,територіально-збалансовані системи управління відходами – це заходи 
впливу керуючої ланки окресленої системи на керовану для забезпечення 
пропорційності між генерацією та утилізацією відходів у межах адміністративно-
територіальних утворень.  

Таким чином, основою соціально-економічного розвитку є збалансованість між 
параметричними характеристиками генераторів відходів та потенціалом утилізаційних 
потужностей в межах окремих територій. Системний підхід дозволяє комплексно 
осягнути проблему управління відходами та вирішити її за рахунок створення гнучких 
рециркуляційних систем соціально-економічного розвитку територій. 
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Research of the business environment is an actual problem of scientific and applied 

research. According to the author's hypothesis, the business environment, along with the 
actions of staff, applied technologies and resources, are the main factors of business 
efficiency. 

The business environment is a combination of forces, factors and actors that shape 
and influence the functioning of enterprises. However, identification of the business 
environment is a complex and important issue. Thus, for a particular enterprise, the business 
environment can be considered as an internal and external environment. 

The internal environment of an enterprise is a source of its effective functioning, 
because it includes the potential for development over a certain period of time. But the 
internal environment can also be a source of problems and even bankruptcy of the enterprise 
in the event that the potential does not ensure the effective functioning of the enterprise. The 
internal environment of the enterprise as part of the general environment is within the 
enterprise and directly affects the efficiency of the enterprise. The internal environment 
depends on the level of organizational culture, which should be analyzed in the process of 
studying the internal environment of the enterprise. The internal environment has several 
components, each of which includes a set of key processes and elements and represents the 
potential of the enterprise. 

Generally accepted to include in the internal environment of enterprises: 
- Human resources that includes such processes as: interaction of managers and 

employees; hiring, training and career growth of personnel; evaluation of work results and 
stimulation; creation and support of the relationship between employees and so on; 

-Organizational potential includes: communication processes; organizational 
structures; norms, rules, procedures; distribution of rights and responsibilities; hierarchy of 
subordination; 

-Production potential includes various characteristics of production processes, supply 
and maintenance of storage facilities; technology park maintenance; research and 
development; 

-Marketing potential covers those processes related to the sale of products: pricing, 
product promotion on the market, choice of markets and distribution systems; 
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-financial potential includes processes related to ensuring the effective use and cash 
flow of the enterprise, liquidity, profitability, investment opportunities, etc. 

The external environment - directly surrounds and influences the enterprise. The 
microenterprise of international management determines controlled factors along with the 
factors determined by the activities of strategic partners, suppliers, competitors, 
intermediaries, and customers. The objects of the external micro-environment also include 
laws and state bodies, trade unions, the press and other state and non-governmental 
organizations with which the firm contacts. The external environment is the source of the 
resources needed to maintain its internal capacity at an appropriate level. The enterprise is in 
a state of constant exchange with the external environment, thus providing the possibility of 
survival. Therefore, there is always the possibility that the company will not be able to 
obtain the necessary resources from the external environment. This can weaken its potential 
and lead to many negative consequences for the company. The external environment is the 
source of providing the organization with the resources necessary to maintain its internal 
capacity at the required level for achieving the goals. 

The macro environment provides external conditions for the operation of the 
enterprise. The study of the economic aspects of the macro-field is associated with the 
formation and allocation of resources. An analysis of the size of the gross national product, 
inflation rate, unemployment rate, bank interest rates, labor productivity, tax rates, balance 
of payments, rates of accumulation, etc. allows us to determine the initial conditions for the 
functioning of a trading enterprise. In addition, the success of an enterprise or the threat of 
its existence directly depends on the overall level of economic development, availability of 
natural resources, natural and climatic conditions, the degree of development of sectoral 
competition, demographic and labor factors. 

Summing up, we note that the business environment has high dynamism, information 
uncertainty and unpredictability of events and results of their activities, which requires a 
revision of traditional approaches to the formation of competitive strategies and 
management in the global economic space. 
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На сьогоднішній день виокремлення єдиної методології оцінки регіональної 

конкурентоспроможності є достатньо складним. Оскільки існування великої кількості 
методів оцінки передбачає критеріальний вибір багатьох факторів для проведення 
оцінки. Якщо при оцінці конкурентоспроможності змістити наголос з економічної 
складової цієї оцінки до інноваційної, то здається логічним обстеження показників 
інноваційної активності. Ці показники є індикатором зростання нематеріальних 
активів регіону, що стимулюють зростання вартості регіональних послуг та продуктів 
в непромисловій сфері, потенціалу до розвитку та оновлення економічної системи. 
Інвестиційний механізм достатньо чуткий та впливовий під прямою дією 
інноваційних факторів розвитку. Пропонується розуміти населення, що складає 
інноваційний потенціал регіону, та за родом своїх професійних занять причетно до 
науково-технічної сфери, медицини, освіти, мистецтва, дизайну, суміжних галузей. 
Мельниченко [1] характеризує такий клас суспільства як «люди, що займаються 
вирішенням складних задач, для чого необхідна велика (значна) незалежність 
мислення та високий рівень освіти та людського капіталу.  

Тобто Шафранська І.Н. [2] зазначає, що економічне зростання регіону може 
бути забезпечено шляхом реалізації творчого потенціалу представників, так званої, 
розумової еліти, що потребує від території особливих умов з залучення та утримання 
цієї групи мешканців через створення умов розвитку та капіталізації власних 
здібностей.Інноваційні технології як фактор виробництва мають компоненти: 

- інформаційний; 
- людський (кадровий); 
- технологічний; 
- економічний; 
- матеріальний. 
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До інформаційного компонента інноваційних технологій необхідно віднести на 
макрорівні діяльність статистичних та інформаційних центрів, освітніх та наукових 
закладів, бази даних. Людський (кадровий) компонент передбачає підготовку та 
підвищення кваліфікації спеціалістів та науковців, що працюють над інноваційними 
проектами. Технологічний компонент передбачає існування умов щодо патентування 
та захисту авторських прав інновації, впровадження у виробництво та подальшу 
експлуатацію інновації з метою створення додаткової вартості готової продукції 
(послуги) [4-5]. Економічний компонент передбачає фінансове забезпечення 
інноваційного процесу, підтримка проекту на всіх етапах життєвого циклу. 
Матеріальний компонент передбачає забезпечення інноваційного процесу 
необхідними ресурсами. 

Тобто аналіз стану інфраструктури інноваційної діяльності регіону необхідно 
проводити в розрізі трьох компонентів:  

- інформаційний; 
- людський (кадровий); 
- технологічний; 
- економічний; 
Нами було проведено дослідження серед регіонів України науково-технічної та 

інноваційної інфраструктури, здійснено рейтингову оцінку регіонів та виявлено 
регіони-лідери з найвищими показниками інноваційної діяльності. 

За показником кількості організацій, які займаються науково-технічною 
діяльністю в областях лідируючу позицію займає м. Київ, Харківська, Львівська, 
Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Київська, Миколаївська, тобто міста-
мільйонники, промислові центри. Найменше таких організацій – в Рівненській, 
Волинській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницький областях (західні регіони з 
нерозвинутою інфраструктурою). До наукових організацій в Україні належать наукові 
установи, національні наукові центри, наукові товариства, академії, інститути.  

При розгляді питання про кількість зайнятих працівників, зайнятих у виконанні 
наукових досліджень, необхідно розуміти, що розвиток аспірантури та після 
вузівського навчання є одним зі значних способів підготовки наукових кадрів. 

Таким чином, на регіональному рівні необхідно держава та приватний сектор 
повинні підтримувати інноваційну інфраструктуру за рахунок субсидіювання, 
створення механізмів державно-приватних зв’язків, кредитування, створення 
венчурних підприємств. 

Беручи до уваги роль інтелектуальних послуг як агента інноваційних змін і 
накопичення знань, регіони, які залучені в конкурентну боротьбу не тільки за 
матеріальні ресурси, а й за людський капітал, зацікавлені в розвитку даного сектора 
на своїй території. Це може сприяти накопиченню знань і досвіду на території і 
створювати тим самим сприятливі умови для розвитку конкуренції.  
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Останнє може стати конкурентною перевагою региона в питаннях вибору 
підприємцем місця розташування підприємства або вибору висококваліфікованим 
персоналом місця проживання [3, С. 101]. 

Як наслідок цього процесу, висококваліфікована робоча сила буде затребувана 
в своєму регіоні, і в них не буде необхідності переїжджати в центральні регіони 
країни (столиця – м. Київ, міста-мільйонники – Одеса, Харків) з метою пошуку більш 
цікавої роботи з більш високою ставкою оплати праці. Не меншу роль при виборі 
постійного місця проживання відіграє екологічна ситуація в регіоні та розвиток сфери 
послуг та дозвілля. 

Створення комплексу взаємозв’язків між підприємствами та організаціями 
різних форм власності при формуванні інтелектуального простору для надання 
інтелектуальних послуг потребує від регіону постійної адаптації до національних та 
глобальних тенденцій розвитку секторів економіки, пов’язаних з виробництвом та 
послугами. 
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Глобалізаційні процеси, якими охоплені всі сфери життя, суттєво вплинули й на 
економічні відносини. Відмічається їх перехід на більш високий рівень – формування 
так званої економіки знань – що вимагає посилення ролі людини, яка персоніфікує 
знання та є їх носієм. Пріоритети розвитку національної економіки свідчать про 
зростаючу роль людини в економічних процесах створення додаткової вартості та 
капіталізації підприємств. Лауреат Нобелівської премії з економіки за 1979 рік та  
один із засновників теорії людського капіталу Т. Шульц довів, що в економіці США 
прибуток від нього більший, ніж від фізичного, що є вагомим свідченням актуальності 
теми дослідження. Вказані глобальні зміни на макроекономічному рівні вимагають від 
представників мікрорівня – підприємства – їх врахування під час здійснення 
відповідної господарської діяльності.  

Сучасна економіка характеризується рядом особливостей, які необхідно 
враховувати на рівні підприємства під час управління персоналом: по-перше, 
відбувається віртуалізація економічних процесів, їх переведення в площину Інтернету, 
що змінює сутність праці як такої та, відповідно, відносини та роль людини в процесі 
праці.  

Виникають нові форми нестандартної праці, які, на даний момент, майже не 
регламентуються чинним національним законодавством в сфері праці, серед яких 
варто відзначити дистанційну зайнятість (телероботу) і запозичену працю. Феномен 
нестандартної  (нетиповою) праці слід розглядати в її антагоністичному аспекті – 
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стандартної (типової) зайнятості, якою, згідно українського законодавства  вважається 
повна зайнятість – зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою 
згідно із законодавством, колективним або трудовим договором [1]. Це – наймана 
праця на умовах повного робочого часу на основі безстрокового трудового договору. 
Якщо змінюється хоча б одна з умов, то слід говорити про нестандартну зайнятість 
[2]. До відомих форм нетипової зайнятості, які знайшли своє відображення в 
правовому полі України, відносять: самозайнятість, праця на умовах строкових 
трудових договорів або неповного робочого часу, праця за цивільно-правовими 
договорами тощо. 

Поява та поширення нетрадиційних форм зайнятості як трансформація несе й 
загрозу: погіршення умов праці через незахищеність працівниками профспілками та 
соціальними органами, відсутності контролю за станом робочих місць, що може 
негативно вплинути на якість кадрового та трудового потенціалу.  

Позитивні наслідки цієї трансформації належать роботодавцям – оптимізація 
витрат на персонал, зниження податкового тягаря, оптимізація кількісного складу 
працівників. Зростання рівня неформальної зайнятості створює загрозу 
недоотримання податкових надходжень та соціальних внесків у відповідні бюджети та 
фонди, зниження рівня соціальної захищеності працюючих, але, в той же час, 
підвищує дохід працівника та є наслідком активізації самостійної підприємницької 
діяльності [3]. 

Таким чином, інформатизація та інтелектуалізація процесу праці сприяють 
підвищенню якості працівників та впливають на зменшення його кількості, 
обумовлюють зміну управлінських взаємовідносин та вимог до працівника і змісту 
праці.  

По-друге, всі економічні процеси характеризуються зростаючою роллю людини 
як носія креативу, інноваційності та творчості, тобто таких вмінь та навичок, які не 
зможе замінити автоматизована, роботизована, комп’ютерізована праці та штучний 
інтелект. Прогнозується, що до 2025 року розумні машини і програми зможуть 
замінити 33% професій [4]. Тобто, особливістю майбутніх вимог роботодавців до 
працівників стане вміння виконувати не рутинну працю, а креативну, що, в свою 
чергу, змінить самі методи управління таким трудових колективом. За словами Джека 
Ма – засновника найбільшої е-commerce платформи AliBaba, які він проголосив на 
Всесвітньому економічному форумі в Давосі (2018р.) – в майбутньому більшість 
процесів будуть автоматизовані і лише унікальність, креативність людини машина не 
зможе повторити. Саме такі властивості й роблять людину унікальною складової 
економічних процесів та учасником процесу праці. 

По-третє, динамічні трансформації економічних процесів, глобалізація 
вимагають зміни підходів до формування трудових колективів взагалі. Організаційні 
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структури повинні бути гнучкими та адаптивними до швидких перетрубацій 
зовнішнього середовища, оновлених вимог та потреб.  

Відбувається розширення поняття «співробітник компанії» – управління 
комбінованою робочою силою (blending workforce) [4]. Сучасне покоління працюючих 
намагається спробувати себе у різних галузях та сферах діяльності провокує часту 
зміну робочого місця, бажання працювати за гнучким графіком та з різних місць світу, 
що вимагає від кадрових служб підприємств пошуку нестандартних рішень 
комплектації штату. Саме тому з’являється поняття «комбінованої» робочої сили – 
коли для реалізації бізнес-завдань компанії залучають не тільки штатні співробітники, 
а й зовнішні галузеві експерти, фрілансери, тощо. 

По-четверте, відбувається чергова зміна технологічних укладів, яка перемінює 
характеристики самих людей – в найближчий час у працездатний вік вступлять люди, 
які не уявляють життя без комп’ютерів, інтернету, що необхідно враховувати під час 
управління ними. 

Вказане актуалізується значною трансформацією на ринку праці, яка 
відбувається внаслідок зміни поколінь. Вона передбачає поділ всіх людей залежно від 
років народження на покоління Х, Y та Z, які мають специфічні поведінкові 
особливості, що визначають їх поводження й на ринку праці. Так, покоління Y 
(мілленіали) до 2030 року становитиме близько 75% світового ринку праці[4]. За 
даними того ж джерела [4], особливості роботи з поколінням Y були визначені як 
основнні фактори, що ускладнюють залучення та утримання талантів (управління 
залученням). 

Отже, вищеозначене вказує на значні трансформації в сфері управління 
персоналом підприємств як за рахунок зовнішніх факторів, так і за рахунок зміни 
самого об’єкту управління, що вимагає розробки нових систем, форм та методів 
управління, які б могли адаптуватися дуже швидко до динамічних перетворень. 
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For the time being the main part of Ukrainian land are in pre-crisis condition, and 

somewhere in more serious crisis condition with the tendency to progressive degradation.  
Consequently, land use stabilization is impossible without of harmonious interconnection of 
natural complexes reconstruction which was broken by the human (natural agricultural 
landscape, land and arable land).In conditions, when scientifically substantiated norms are 
not developed and approved, optimization of land interconnection might be done by the way 
of specific model development with using (as a criterion)degraded and unproductive arable 
lands, which need the conservation. 

Effective, ecologically safety use land-resources potential of Ukraine and its 
protection is the main actual problem of national Ukrainian save. Modern pre-crisis  
condition of land protection is characteristic by excessive territory tillage, the imperfection 
of farming system, ignores of ecological and agronomic land use norms, absence of process 
soil fertility management proper system. In term since 1961 to 2015 eroded arable land area 
had been increased from 8,0 to 10,6 million hectares. In the same time over 6 million 
hectares are exposed to wind erosion and the humus content in soil is reduced [3]. 
Forsomeperiodoftimenutrientbalance (NPK) inagriculturehavestayednegative. 

The level of territory woodiness is insufficient for the formation of ecologically 
sustainable agro-landscape. Land use stabilization needs reconstruction of optimal natural 
complex interconnection (area of forest, meadows, water and crops) which was broken by 
the human. Experts and specialist consider that forest and protective afforestation, 
meadows, pastures, watercolor lands and water bodies, that is stabilizing agricultural 
landscapes, should be equal to the area of crops to their total area.  

For example, in European Union states, woodland territories occupy 31%, and 
plowing level is 28-32%. In the same time in Ukraine similar values is 17,6 і 53,9%, in 
accordance. In conditions of private land property the values of woodland and plowing is 
extremely difficult or impossible to prove for European level. Because from our calculations 
compensate payouts to private landowners would be 250 billion hryvnia only to compensate 
losses associated with the transformation of 6-8 million hectares of arable land into 
afforestation and meadows. That sum is unreal for Ukrainian budget.  

In the other way modern area of degraded, unproductive and polluted arable lands are 
5 million hectares. Precisely that area should be expedient to change their intended purpose 
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land.  So such changing helps to reduce possible expenditures of state and local budgets. 
Optimal interconnection norms land have not developed and not approved, although the 
Land Code of Ukraine (which was developed in 2002) requires their development. 

Our researches show if the area of degraded and unproductive arable land for 5 
million hectares are taken as a criterion for optimization, interaction of lands, arable lands 
and ecologically stabilizing land as a whole area (forests, protective afforestation, natural 
forage lands, water marshland, water) should be optimized on the 26,9-27,4 million hectares 
level to 2030. In that conditions arable should have 27, 4 million hectares area (which are 
occupied 45,5 % territory of the state), forests and protective afforestation should have 13,3 
million hectares area (which are occupied 22,0 % territory of the state). Natural forage lands 
should have 10,2 million hectares area (which are occupied 17,0 % territory of the state), 
water marsh lands should have 3,3 million hectares area (which are occupied 5,6 % territory 
of the state). Area of ecologically stabilizing land should be 44,6 % of the total land area. 

Process of land reform has changed the territory organization vey cardinally. In that 
period of time the agrarian structure were formed, which were related to market type. Also 
crop rotation has violated, the part of anti-erosion, which have formed lines have lostat the 
expense of earthen ramparts and afforestation. In addition, with such process counter-
reclamation system of territory organization must be recover in the nearest time. Since 2000 
year the amount of anti-erosion works have declined essentially, herewith our state does not 
select the budget funds on its execution. Eroded land area is increasing. Every year 
Ukrainian territory is losing 500 million ton of soil and as a result 24 million ton of humus. 
In Ukraine, per ton of cultivated grain, 10 tons of soil is lost per tonaccording to World 
Bank estimates (2014). 

In modern market conditions the main tasks of forming landscape and use land 
system is a creation of ecosystem with high self-regulation properties, which will be 
characterized by optimal interaction of forests, afforestation, meadows, pastures, marsh, 
arable, urban territory, soil fertility and managed water regime. Now, a lot of sсientific 
problem need the special attention. There are agriculture land use optimization; research of 
problem prognostication use and land protection; land management development and 
conceptual apparatus improvement.  

The urban lands also have some part of difficult problem. Characteristic property of 
that problem is the pronounced territorial differentiation. There is the location of non-
building area near densely built up old districts, which are covered with vegetation of forest 
and meadow formations.  That lands, which are represented to 50% localization territory, 
have exceptional environment creating, environmental significance and need protection, 
preservation, protection as an object of national heritage. 

In the course of development and reconstruction, the facts of deterioration of the 
quality state or absolute destruction of the natural soil cover due to violation of legislative 
requirements and technical norms of vertical planning of territories are not unique. The 



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
118 

removed fertile layer of soil is not stored and is not used to improve the quality of forest and 
garden space, and is transferred to lowered elements of relief or sold. When the soil is under 
construction, it is allowed to burrow the upper layer of meadow floodplain soils. 
Reclamation of land have not become an integral part of the process of building urban 
territory. About 85 hectares of disturbed land remain uncultured. By this time, normative 
legal acts were not adopted that would regulate issues related to violations of soil cover, in 
particular in the construction of objects, as well as land reclamation and the use of reclaimed 
areas. 

The maintenance of soil cover within the cities, which is connected with its violation, 
storage and transfer to another place during the construction of objects of different purposes 
and subsequent use, is usually carried out without corresponding project documentation. At 
the same time, the legislative norm of Article 168 of the Land Code that the land of the land 
is subject to special protection is ignored.[1]  

By this time, the main provisions, standards and norms for land reclamation, which 
were developed and approved during 1976-1984, are in force. National legislation in the 
field of land regulation should contain, in addition to general provisions on agricultural 
reclamation, specific state standards, norms, norms and rules for the organization, design, 
implementation of all types of land reclamation and the use of reclaimed land. 
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Врaхoвуючи iснуючi тeндeнцiї тa прoблeми функцioнувaння агропродовольчої 
сфери Укрaїни, прioритeтними шляхaми її iннoвaцiйнoгo рoзвитку є: пiдвищeння якoстi 
прoдукцiї, пoстiйнeoнoвлeння aсoртимeнту, збiльшeння нoмeнклaтури прoдукцiї, 
рoзширeння цiльoвих ринкiв. Суб’єкти агропродовольчої сфери мoжуть виступaти в 
рoлi нoвaтoрa, тoбтo викoристoвувaти нoвi тeхнoлoгiї й рoзрoбки для ствoрeння тa 
вдoскoнaлeння прoдукцiї, щo вiдпoвiдaтимe пoтрeбaм сучaснoгo спoживaчa. [1,2]. 
Пeрeвaгaми тaкoгo рiшeння є тe, щo вирoбник oдeржує мoжливiсть стaти лiдeрoм, aлe, з 
iншoгo бoку, вiн нeсe пeвнi витрaти нa нaукoвi рoзрoбки, тoбтoiдe нa ризик, пoв’язaний 
iз мoжливoю нeвдaчeю нa ринку з нoвoю прoдукцiєю. Сeрeд фaктoрiв, щo нeгaтивнo 
впливaють нaeфeктивнiсть рoзрoблeння тa впрoвaджeння нoвoгo тoвaру, слiд видiлити: 
нeдoстaтню aбo низьку якiсть тoвaру; нeвiдпoвiднiсть нoвoгo тoвaру вимoгaм ринку; 
нeзнaчнi пeрeвaги нaд прoдукцiєю кoнкурeнтiв; нeпeрeдбaчувaну рeaкцiю кoнкурeнтiв; 
нeзнaчний сeгмeнт ринку aбo змiну сeгмeнтiв спoживaчiв; нeвдaлe пoзицioнувaння нa 
ринку; слaбку пiдтримку з бoку кaнaлiв рoзпoдiлу; змiни в мaкрoсeрeдoвищi; 
нeдoстaтнiй рiвeнь рeнтaбeльнoстi; oргaнiзaцiйнi прoблeми тoщo. 

Проблему інноваційного розвитку   аграрного сектору  національно економіки в  
контексті  екологічної безпеки  розглядають  вітчизняні  вчені Гришова І.Ю.,[1,2] 
Гнатьєва Т.М.,[4] Кравчук А.О., Стоянова-Коваль С.С.,  Ніколюк О.В.,[3] Галицький 
О.М., Дяченко О.П., Лівінський А.І., Шестаковська Т.Л.  та  інші [5,6]. 

Вaжливим стрaтeгiчним нaпрямoм удoскoнaлeння фoрмувaння тa рoзвитку 
iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу агропродовольчої сфери Укрaїни у нaпрямку зaбeзпeчeння її 
eкологiчної бeзпeки є нaлaгoджeння eфeктивнoї взaємoдiї всiх зaцiкaвлeних стoрiн – 
дeржaви, суб’єктiв хaрчової прoмислoвoстi, сiльськoгoспoдaрських вирoбникiв тa 
нaукoвo-дoслiдних устaнoв. Пeршoчeргoвoю є нeoбхiднiсть фoрмувaння стiйкoгo 
рoзвитку сiльськoгoспoдaрських вирoбникiв  тa сучaснoї хaрчoвoї iндустрiї. Кoмплeкс 
зaхoдiв пoвинeн вирiшувaти зaвдaння щoдo збiльшeння oбсягiв вирoбництвa 
сiльськoгoспoдaрськoї сирoвини висoкoї eкологiчної якoстi, пiдвищeння тeхнiчнoгo 
рiвня хaрчoвих тa пeрeрoбних пiдприємств, ствoрeння принципoвo нoвих eкoлoгiчнo 
бeзпeчних тeхнoлoгiй вирoбництвa прoдуктiв хaрчувaння. Фoрмувaння eфeктивнoгo 
пaртнeрствaдoцiльнo здiйснювaти нaoснoвi гeoгрaфiчнoгo рoзмiщeння гoспoдaрюючих 
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суб’єктiв. Тoму вбaчaєтьcя нeoбхiдним фoрмувaння тa рeaлiзaцiї нoвiтньoї 
мoдeлiдeржaвнoгo рeгулювaння фoрмувaння тa рoзвитку iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу 
хaрчової прoмислoвoстi Укрaїни, щo ґрунтуєтьcя нa кoмплeкcнiй  взaємoдiї дeржaви, 
суб’єктiв хaрчової прoмислoвoстi, сiльськoгoспoдaрських вирoбникiв тa нaукoвих 
устaнoв. Тaкa взaємoдiя дaсть змoгу дoсягти синeргeтичнoгoeфeкту, пoсилити спiльнi 
мoжливoстi всiх лaнoк вiтчизнянoгo вирoбництвa у ствoрeннi кoнкурeнтoспрoмoжних 
тeхнoлoгiй щодо виробництвaeкологiчно бeзпeчної продукцiї i вихoду нa свiтовi ринки 
збуту.  

Нa дaний чaс, бiльшiсть продуктiв хaрчувaння вироблeних в Укрaїнi нe можуть 
виступaти конкурeнтоспроможними нa свiтовому ринку, причиною чого є нeнaлeжний 
контроль як зa викидaми в нaвколишнє природнe сeрeдовищe, тaк i зa всiмaeтaпaми 
виробництвa хaрчової продукцiї. Бaгaтий мiжнaродний досвiд мaє досить нeсуттєвe 
впровaджeння в прaктику укрaїнського виробництвai хaрaктeризується вeликими 
фiнaнсовими зaтрaтaми, що в нaшiй дeржaвi зa вiдсутностi дeржaвної пiдтримки нe є 
вигiдним.[3] Тому одним iз пeршочeргових зaвдaнь Укрaїни мaє бути придiлeння 
увaги бeзпeцi виробництвa хaрчових продуктiв шляхом удосконaлeння дeржaвної 
полiтики розвитку iнновaцiйного потeнцiaлу хaрчової промисловостi. Oргaнiзaцiя 
прoцecу фoрмувaння узгoджeнoгo бaчeння рoзвитку iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу 
хaрчової прoмислoвoстi в Укрaїнi у вciх зaцiкaвлeних груп учacникiв чeрeз 
кoнcoлiдaцiю cуcпiльнoї думки дoзвoлить дeржaвним oргaнaм cвoєчacнo рeaгувaти нa 
змiни у рoзвитку хaрчової прoмислoвoстi тa кoригувaти прoмислoву пoлiтику з 
урaхувaнням їх iнтeрeсiв тa потрeб систeми зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки [5,6]. 
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В останні десятиліття підхід до політики працевлаштування, організації праці і 

трудових відносин в розвинених країнах з ринковою економікою зазнає суттєвих змін. 
Так, на думку експертів, у Німеччині ще в 2000 році близько 85% зайнятих 
працювали, використовуючи різні форми і моделі гнучкого робочого часу. За 
результатами досліджень Інституту німецької економіки м. Кельн, всі моделі гнучкого 
робочого часу можна звести до восьми основних форм: неповний робочий час; поділ 
робочого місця між кількома працівниками; робота за викликом; рахунки робочого 
часу; позмінна робота; гнучкий робочий день, заснований на взаємній довірі; 
аморфний робочий час; телеробота [1].  

Значні організаційні зміни в формах зайнятості пов’язані з виникненням і 
реалізацією дистанційної зайнятості (виконання роботи поза робочим місцем – вдома, 
в офісі чи вдома у замовника або партнера, в бібліотеці, Інтернет-клубі). 
Передумовою виникнення цієї форми зайнятості став розвиток комунікаційних 
технологій, що дозволив здійснювати ефективну комунікацію працівника з робочим 
місцем (колегами, менеджерами, замовниками) на відстані (за допомогою телефону, 
факсу, мережі Інтернет). Спираючись на результати досліджень [2, 4, 5] щодо переваг і 
недоліків використання дистанційної зайнятості та беручи до уваги особливості осіб з 
інвалідністю як суб’єктів соціально-трудових відносин, зазначимо, що як одна з форм 
зайнятості осіб з інвалідністю, дистанційна зайнятість має низку суттєвих переваг для 
соціального залучення до сфери праці: знижуються перешкоди для осіб із значними 
вираженими ознаками інвалідності, пов’язані з небажаними контактами в офісі; 
працівнику з обмеженою мобільністю не потрібно долати труднощі, щоб дістатися до 
місця роботи; працівник залишається в колі сім’ї і має більші можливості для 
вирішення проблем зі здоров’ям; є можливість для самостійного регулювання часу 
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перерв протягом робочого дня відповідно до потреб, обумовлених станом здоров’я; 
значні можливості для реалізації власної економічної незалежності, зміцнення або 
набуття нових ділових і соціальних контактів, знайомств.  

Проблеми соціально-економічної підтримки осіб з інвалідністю у теперішній 
час вирішуються через гарантування законодавчо закріплених прав таких осіб. Так, в 
країнах Європейського Союзу гарантія зайнятості осіб з інвалідністю розглядається як 
складова частина загального процесу гуманізації трудових відносин, закріплених 
низкою документів, прийнятих європейською комісією з прав людини: «Про рівність 
можливостей для людей з інвалідністю» (1996), «Підвищення зайнятості людей з 
інвалідністю – нагальний виклик часу», «Просування людей з інвалідністю у сфері 
зайнятості і соціальної політики ЄС» (1996 р.), «Директива забезпечення 
рівноправності в питаннях професійної діяльності і зайнятості» (2000 р.). У Хартії 
основних прав Європейського Союзу, передбачено гарантії зайнятості інвалідів, їх 
соціально-економічного забезпечення [1,3]. 

Узагальнення зарубіжного досвіду соціально-економічного забезпечення осіб з 
інвалідністю доводить, що провідна роль у належить державі, при цьому політика 
держави відносно осіб з інвалідністю будується на рівноправності та гарантіях 
спеціальних прав для забезпечення їх життєдіяльності. У країнах розвиненої ринкової 
економіки держава є потужним регулятором розвитку трудового потенціалу суспільства, 
в тому числі осіб з інвалідністю. Програми державного регулювання зайнятості осіб з 
інвалідністю ґрунтуються на використанні механізму економічної заінтересованості 
роботодавців у створенні та збереженні робочих місць для осіб з інвалідністю. 

З метою сприяння зайнятості осіб з інвалідністю уряди держав із розвиненою 
соціально орієнтованою ринковою економікою використовують різноманітні заходи 
щодо найму чи збереження зайнятості цієї категорії громадян. Це, зокрема, 
матеріальне стимулювання (дотації) для роботодавців понад мінімальну квоту; 
надання дотацій роботодавцям з метою компенсації заробітної плати працюючим 
особам з інвалідністю; створення податкових пільг для роботодавців, пільг при сплаті 
внесків на соціальне страхування; використання соціально-психологічних стимулів 
для заохочення роботодавців до найму осіб з інвалідністю; надання дотацій та 
субсидій роботодавцям для облаштування та технічного обслуговування робочих 
місць для осіб з інвалідністю. 

Підвищенню ефективності державної підтримки соціально-економічного 
забезпечення осіб з інвалідністю сприяє тісний зв’язок між службами з питань 
зайнятості, освіти або медичного забезпечення осіб з інвалідністю, який реалізується 
через розвинену систему структур, що займаються виключно питанням соціально-
економічного забезпечення осіб з інвалідністю – бюро зайнятості, центри професійної 
реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю, підрозділи чи структури медичного 
забезпечення, заклади освіти тощо.  
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Виходячи з наведеного вище, можна стверджувати, що соціально-економічне 
забезпечення осіб з інвалідністю та його державна підтримка є складним процесом, 
організація якого потребує правильного вибору форм та методів, а також конкретних 
інструментів, здатних забезпечити узгодження інтересів всіх учасників (держави, 
приватного сектора та осіб з обмеженими фізичними можливостями).  
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Глобалізаційні процеси у своєму позитивному та негативному розвитку багато в 

чому вплинули на низку світових, геополітичних, регіональних та державних 
фінансових криз, що у свою чергу спонукало представників різних соціальних класів 
шукати альтернативи для зберігання та примноження фінансових ресурсів[2]. При 
цьому все більше як фізичних осіб, так і підприємців в різних країнах визнають 
ефективність використання криптовалют. Показовим є той факт, що в багатьох 
державах, що розвиваються криптовалюти мають значний попит. Так, зокрема 
незважаючи на відсутність офіційної легалізації в Україні, на початок 2017 р. країна 
була визнана одним із світових лідерів із використанням криптовалют в цілому[3]. 
Подібна ситуація спостерігається в Аргентині. Фінансова нестабільність, значні 
валютні коливання, обмеження руху капіталу та інфляція національної валюти в 
країні, ці фактори призвели до поширення використання криптовалют[2]. 

Ключовим фактором цифрової трансформації в діяльності суб’єктів ринку є 
розвиток цифрової культури. Неабияку роль у розвитку цієї культури відіграє цифрова 
економіка, електронна комерція та поява нових засобів платежу, як криптовалюти, що 
на сьогодні становлять актуальну задачу.  

При цьому усі держави світу в більшому, чи меншому ступені зіштовхнулися з 
проблемою визначення їх правового статусу, встановленням місця криптовалют у 
системі розрахунків поміж учасниками господарського обороту, проблемою 
оподаткування та ліцензування операцій з криптовалютами, визначення державних 
органів, що мають здійснювати контроль за криптовалютами з метою запобігання 
використанню їх у протиправній діяльності та відмиванню коштів. 

Найбільш розповсюдженою реалізацією технології блокчейн є база 
криптовалюти Біткойн, розмір якої на кінець жовтня 2018 року складав 220,27 GB и 
постійно збільшується[1]. Таким чином, децентралізовані бази даних економічно не 
вигідно використовувати для зберігання об’ємних баз даних чи файлів. Розподілений 
реєстр ефективний не як доступне «хмарне» сховище даних, а як стійка і 
несуперечлива історія транзакцій в мережі, де жоден з учасників не довіряє іншим.  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
125 

Зважаючи на те, що Біткойн був першим протоколом створеним на базі 
технології блокчейн, його досить часто в популярній літературі та мас-медіа 
використовують як синоніми. При цьому, як свідчить статистика, за останні декілька 
років капіталізація ринку криптовалют збільшилася майже в 12 разів з 17,7 млрд. дол. 
США на початок 2017 року до 208,9 млрд дол. США на кінець жовтня 2018 року, при 
цьому кількість криптовалют, за той самий проміжок часу,збільшилася в 3,24 разів з 
640 до 2076[2]. 

Одним із сучасних лідерів щодо регулювання криптовалюти є Китай. В грудні 
2013 р. центральний банк Китаю заборонив фінансовим інститутам здійснювати 
операції з криптовалютами. 1 квітня 2014 банками і платіжними системами було 
припинено обслуговування рахунків для торгівлі біткоіни. І, нарешті, у вересні 2017 р. 
ціла група китайських регуляторів зробила скоординовані дії для заборони здійснення 
ICO. Незважаючи на заборону торгівлі криптовалютою, Китай продовжує бути 
однозначним лідером світового Майнінг-процесу підтвердження транзакцій 
торгуються блокчейнов за винагороду у вигляді створених в процесі нових цифрових 
монет. Чотири найбільших світових об'єднання Майнер (майнінгових пулів) мають 
китайські корені: AntPool, BTC.com, F2Pool і BW.COM. У сумі понад 72% 
обчислювальних потужностей біткойна знаходиться в Китаї. А більше 70% 
потужностей Китаю знаходяться в провінції Сичуань. Так, наприклад, недавня повінь 
у цьому регіоні викликала падіння потужності (hash rate) мережі біткойна майже на 
10%. Причина такої концентрації потужності-дешева гідро і вугільна 
електрогенерація-основна "сировина" для Майнінг. 

Найбільший виробник обладнання для майнінгу Bitmain також родом з Китаю. 
Розуміючи всі ризики регулювання, в липні він відкрив офіс в Кремнієвій долині і 
планує швидке IPO акцій на американських біржах. Китайська влада неодноразово 
погрожували Майнер заборонами і обмеженням доступу до електроенергетики, але 
поки ризик не реалізувався, а Майнер залишаються там, де дешевше собівартість їх 
бізнесу 

Незважаючи на державну заборону криптовалюти і ICO, влада міст Шанхай, 
Гуйян, Ханчжоу і Гуанджоу, провінцій Шансі і Хенань прийняли політику 
стимулювання розвитку блокчейн технологій. А Ханчжоу — столиця східної провінції 
Чжецзян оголосила про плани інвестувати 10 млрд юанів ($1,5 млрд) в блокчейн-
фонд, який повинен стати найбільшим у світі. 

Більш того, блокчейн був офіційно вписаний в 13й п'ятирічний план розвитку 
Китаю з 2016 р. по 2020 рік. Блокчейн описується там як один з напрямків розвитку 
нації, нарівні з квантовими комп'ютерами, штучним інтелектом і автономними 
автомобілями. Слідуючи тренду, в першій половині 2018 р китайці зареєстрували 3078 
фірм, в назві яких вживається слово блокчейн. Це в шість разів більше, ніж за весь 
2017 р. і помітно більше, ніж в США за той же час (817 фірм). 
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Китайська влада чітко розділяє блокчейн і кріптовалюти. І, незважаючи на те, 
що біткоіни став першим успішним застосуванням технології блокчейн, в його 
корисності китайські регулятори сумніваються і вважають за краще максимально 
обмежити потенційну небезпеку для  населення. 
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Органічне сільськогосподарське виробництво – це виробництво за 

встановленими правилами, які дозволяють продукувати органічні продукти з 
оздоровчими властивостями; а також зберігати та відновлювати природні ресурси у 
процесі виробничої діяльності. Сфера органічного виробництва включає в себе також 
продукцію, що збирається у лісах, отримується в результаті бджільництва та 
рибальства.[1] 

Кінцевою метою органічного виробництва є не тільки забезпечення умов для 
збереження довкілля, а й також виробництво органічних продуктів харчування, які 
можуть бути вироблені безпосередньо на полі чи внаслідок первинної обробки 
сировини чи внаслідок її переробки на підприємствах харчової промисловості згідно 
із вимогами до переробки органічної продукції. 

Органічна продукція та сировина – це продукція та сировина рослинного і 
тваринного походження, до яких належать: 

а) не перероблена сільськогосподарська продукція рослинного походження; а 
також продукція тваринництва та не перероблена продукція тваринного походження; 

б) перероблена сільськогосподарська продукція рослинного та тваринного 
походження, призначена для споживання; 

в) корми, концентровані корми, комбікорми та кормові добавки, окрім тих, що 
призначені для лісового господарства), лісова, бджоло та рибна продукція, що 
вирощується, виробляється, переробляється, сертифікується, маркується, зберігається 
та реалізується за правилами органічного виробництва. 

 Системи органічного виробництва базуються на специфічних та точних 
вимогах (стандартах) до процесу виробництва, спрямованих на підтримку 
оптимального стану екосистеми на соціальному, екологічному та економічному 
рівнях. Повторне використання поживних речовин та посилення природних процесів 
допомагають підтримувати родючість ґрунтів та забезпечувати прибуткове 
виробництво. 
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Рівень шкідників та захворювань рослин контролюється природним шляхом, а 
також профілактичними, біологічними та іншими сучасними науковими методами. 
Органічне агровиробництво виключає застосування штучних добрив та пестицидів, а 
також використання генетично модифікованих організмів та продуктів (речовин), що 
від них походять. 

Слід мати на увазі, що органічне агровиробництво відрізняється від 
виробництва продукції, яка не містить синтетичні домішки та 
системиґрунтозахисного землеробства, що базується на технологіях ретельного 
обробітку ґрунту без обертання скиби, але не виключає застосування генетично 
модифікованих організмів та синтетичних пестицидів. 

Аналогічно органічне агровиробництво суттєво відрізняється від так званої 
інтегрованої системи землеробства, що базується на інтегрованій системі боротьби із 
шкідниками та хворобами, яка передбачає обмежене застосування речовин хімічного 
походження, з метою запобігання розмноженню паразитів, але не виключає 
використання синтетичних хімікатів. 

На даний час органічний сектор перетворився на одну із найбільш динамічних 
галузей сільського господарства в країнах ЄС. Цьому сприяло підвищення рівня 
поінформованості споживачів про безпеку харчових продуктів та проблеми пов’язані 
із захистом довкіллям протягом останніх років. Так, у період з 1993 по 1998 рік обсяги 
виробництва органічної продукції зросли на 25%, а у період з 1998 року і до тепер 
щорічні темпи зростання сягнули 30%. У цілій плеяді країн - членів ЄС розвиток 
органічного агровиробництва досягнув значних успіхів.[ 2,3] 

Економічні переваги органічного виробництва полягають у тому, що за умов 
належного впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур та розведення худоби згідно із принципами та вимогами органічного 
виробництва, при подальшому розвитку внутрішнього ринку в Україні в 
середньостроковій перспективі зростатиме прибутковість виробництва органічної 
продукції та її конкурентноздатність. 

 Н а думку [5] це відбуватиметься шляхом: 
- поступового зростання природної продуктивності агроценозів та ґрунтів в 

умовах органічного аграрного виробництва; 
- суттєвого зниження виробничих витрат завдяки відмові від застосування 

дорогих хімікатів та зменшення енергоємності виробництва, зокрема витрат на пальне 
та мастильні матеріали; 

- підвищення самодостатності та скорочення залежності виробників від 
невигідних умов зовнішнього фінансування - банківських кредитів і виплат з них. 

Соціальні переваги органічного виробництва полягають у створенні додаткових 
робочих місць у сільській місцевості й нових перспектив для малих та середніх 
фермерських господарств, збільшенні життєздатності сільських громад тощо.  
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Про це свідчить досвід розвитку органічного сільського господарства у світі, 
який є надзвичайно актуальним і для України. Органічне виробництво базується на 
екстенсивних технологіях вирощування культур та розведення худоби, що потребує 
більшихзатрат праці, а значить збільшує потребу у робочій силі та через це збільшує 
зайнятість населення у сільській місцевості.[4] 
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In modern domestic and foreign literature, differences in the definition of the essence 

and concepts of “offshore center” and “offshore financial center” (OFC) are still preserved. 
For classification of the territory of a state (or its part) to offshore centers, as a rule, four 
main criteria are used: commercial operations are carried out by non-residents, that are not 
entitled to carry out commercial activities in the territory of the country of registration; 
financial regulations and corporate legislation are structured in such a way as to facilitate 
the activities of foreign companies as much as possible; ensuring secrecy and confidentiality 
of financial activities; the existence of preferential tax regimes [1]. 

The OFCs (Offshore Financial Centers), by definition of the IMF, include 
jurisdictions in which non-resident accounts of the financial sector account for a large 
proportion in proportion to the resident accounts of the domestic economy and are 
characterized by the following features:1. jurisdictions with a developed system of financial 
institutions, which are mainly focused on working with non-residents;2. financial systems 
that have external assets and liabilities that go beyond government intermediaries in the 
financial sphere, but are aimed at enriching the local economy;3. providing some or all of 
the following services: low or zero tax rates; asset management, insurance, leasing, 
investment financing, bank secrecy and confidentiality [2]. 

The definition of the term “offshore financial center” is debatable, since there is no 
universally accepted uniform, especially legally established, definition that would fully 
reflect all the defining features of OFC, which creates certain difficulties, both theoretical 
and practical. The “popularity” of OFC among large corporations and banks is indisputable. 
According to OECD estimates, 69 OFCs account for 3.1% of global GDP, 25% of 
accumulated global financial assets, up to 50% of global financial resources pass through 
offshore annually, while only 1.2% of the world's population lives on their territory.  
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The total amount of financial resources placed in offshore is 6-7 trillion dollars 
including personal savings of 3-4 trillion dollars portfolio investment - 17 trillion dollars 
[3]. Tough international competition leads to OFC specialization in certain services: 
Bermuda - insurance; Luxemburg, Dublin, and island Guernsey — investments; island 
Jersey - offshore trusts; British Virgin Islands - an international business company; Cayman 
and Bahamas - offshore banks. There are no generally accepted strict criteria for the 
assignment of a country to the OFC, each state or organization concerned chooses the 
criteria independently [4]. 

OFCs as specific subjects of the global trading network, uniting all segments of the 
financial market, provide not only the communication of their structural components in 
order to minimize information asymmetry, transaction costs and risks in time and space, but 
also the distribution and dispersion of risks, optimization of costs, neutralization of effects 
from speculative waves. At the present stage, the share of OFCs in international banking 
operations is quite high (Table 1). 

Table 1 
The share of OFC in international banking operations 

 Share OFC of offshore countries 
International assets of banks 14,0 
International obligations of banks 17,3 
International loans 15,6 
International deposits 19,1 
International financial assets 4,6 

Source: calculated by [5]. 
 

With the globalization of the world economy and the liberalization of national 
regulation of financial and foreign exchange markets, the objectives for using OFCs are 
changing. The result of intensified competition and the growing specialization of OFCs is 
the expansion of the range of their services and the introduction of advanced information 
technologies ensuring the smooth implementation of offshore transactions, which is an 
important circumstance for many participants in the currency and financial markets. In 
addition, the creation of a modern infrastructure allows OFC to receive a large offshore rent 
due to the diversification of the proposed offshore financial services and the created 
infrastructure. Moreover, the OFC infrastructure includes a complex of various legislative 
acts, that allow to register any company legally beneficial to the investor. 

Today, in the leading OFCs, international business corporations (International 
Business Companies - IBC) create limited liability companies (LLC) to own property and 
conduct business, issue shares or bonds and increase capital, using the institution of nominal 
directors and shareholders to hide specific individuals and actual company owners. This 
gives TNC the opportunity, firstly, on the basis of licensing banking activities, to create 
offshore banks for conducting operations in foreign currency or for financing joint ventures 
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abroad (at the same time, a 100% owned subsidiary registered in the OFC carries out, as a 
rule , agency services, fund management services and reporting). Secondly, to create 
insurance companies to manage risks and minimize taxation, reinsure individual risks 
insured by the parent company, reduce the amount of reservation and the amount of share 
capital. Thirdly, to place securities backed by assets for the formation of a portfolio of 
mortgages, loans, credit cards, etc., in order to increase capital at lower tax rates, liberal 
rules of incorporation and practical commercial activities. Fourthly, to use transfer pricing to 
minimize tax payments and other tax optimization schemes, attracting subsidiaries and 
holding companies. Modern OFCs are part of the territory of states (or even the entire 
territory of a state), under which, in accordance with applicable national law, companies of 
foreign residents are registered, who are granted the right to exercise on preferential (tax, 
administrative, currency and other) conditions of trade, financial and other commercial 
operations, and for individuals in order to reduce the tax burden or to protect property from 
claims of third parties, to use preferential tax advantages. 

So, in the present conditions, the existing “rules of the game” in the global financial 
markets create opportunities for OFCs not only to optimize taxes, but also to create 
prerequisites for the formation of investment strategies within the global trading network of 
international markets. That is, they participate in the structuring of the global financial 
architecture in the context of its transformation into the global financial space. Analysis of 
modern international practice shows that the effective combination of traditional financial 
centers, such as New York, London, Tokyo, Hong Kong, Luxembourg, with OFC leads to a 
positive synergistic effect due to the interconnection between the economic and offshore 
jurisdictions. 
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Ефективним засобом вивчення закономірностей розвитку економіки є 
економіко-математична модель яка представляє собою систему формалізованих 
співвідношень, що описують основні взаємозв'язки елементів, які створюють 
економічну систему. Модель зв'язує інформаційне зображення сучасного з 
теоретичним відображенням майбутнього, використовується при складанні 
економічних прогнозів на макроекономічному рівні. До таких належать 
однофакторні, багатофакторні моделі економічного росту й розподілу національного 
доходу, структурні, імітаційні міжгалузеві, галузеві моделі, моделі відтворення 
основних фондів і руху інвестиційних потоків, рівня життя та структури споживання, 
сітьові моделі, моделі розподілу заробітної плати та доходів. [1, с. 45] 

Розглянемо наступну класифікацію математичних моделей економічного 
прогнозування: 

1) за ознакою врахування фактора часу виділяють статистичні та динамічні 
моделі; 

2) за способом математичного описування досліджуваних процесів: 
аналітичні та алгоритмічні; 

3) за формою відображення причинно-наслідкових відносин, реальності 
детерміновані та стохастичні; 

4) за вибором методу відображення процесів управління в прогнозованому 
розвиткусоціально-економічної системи: моделі з програмним, оптимізаційним та 
імітаційним управлінням. [1, с. 39] 
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Прогнозування у кількісному відношенні зв'язане з вираженням якостей 
процесу, що вивчається, у вигляді певної функції. Аналізуючи цю функціональну 
залежність, здійснюють прогнозування і планування. Успіх прогнозування багато в 
чому залежить від того, наскільки використана функція адекватна процесу, що 
вивчається, наскільки ефективно вона відбиває якості процесу.  

Сфера практичного застосування економіко-математичного моделювання 
обмежується можливостями та ефективністю формалізації економічних проблем і 
ситуацій, а також станом інформаційного, математичного, технічного забезпечення 
використовуваних моделей. Намагання за будь-яку ціну застосувати математичну 
модель може не дати очікуваних результатів через відсутність необхідних умов. 

Відповідно до сучасних економічних уявлень щодо системи розробки і 
прийняття господарських рішень вона має поєднувати формальні та неформальні 
методи, які підсилюють один одного. Формальні методи є передусім засобом 
науково- обґрунтованої підготовки матеріалу для наступних раціональних дій людини 
в процесах управління. Це дозволяє продуктивно використати досвід, інтуїцію 
людини, її здатність розв’язувати задачі, які важко формалізуються. 

Можна виокремити щонайменше чотири функції щодо застосування 
математичних методів і моделей у вирішенні практичних проблем: 

1. Удосконалення системи економічної інформації.Математичні методи та 
моделі дозволяють упорядковувати систему економічної інформації, виявляти 
недоліки в наявній інформації і виробляти вимоги до підготовки нової інформації чи 
її коригування. Розробка і застосування економіко-математичних моделей вказує 
шляхи вдосконалення економічної інформації, орієнтованої на вирішення певної 
системи завдань планування та управління. Прогрес у інформаційному забезпеченні 
планування та управління спирається на технічні й програмні засоби інформатики, 
яка бурхливо розвивається. 

2.Інтенсифікація і підвищення точності економічних розрахунків.Формалізація 
економічних задач і застосування комп’ютерів багаторазово прискорюють типові, 
масові розрахунки, підвищують точність і скорочують трудомісткість, дозволяють 
проводити багатоваріантні економічні дослідження та обґрунтування складних 
заходів, недосяжні за панування «ручної» технології. 

3.Поглиблення кількісного аналізу економічних проблем. Завдяки 
застосуванню економіко-математичного моделювання значно підсилюються 
можливості конкретного кількісного аналізу, вивчення багатьох чинників, які 
впливають на економічні процеси, кількісна оцінка наслідків змін умов розвитку 
економічних об’єктів тощо. 

4.Розв’язання принципово нових економічних задач.За допомогою 
математичного моделювання вдається розв’язувати такі економічні задачі, які іншими 
засобами розв’язати практично неможливо, наприклад, знаходження оптимального 
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варіанта народногосподарського плану, імітація народногосподарських заходів, 
автоматизація контролю за функціонуванням складних економічних об’єктів [2, с. 71-
72]. 

Найбільше розповсюдження в економіці взагалі і в процесі управління при 
оптимізації схвалюваних рішень зокрема отримують математичні або, як їх зазвичай 
називають, економіко-математичні моделі - ідеальні ,що будуються і досліджувані без 
застосування яких-небудь спеціальних пристосувань, лише в  

голові людини і на папері або фізичні, що реалізовуються за допомогою засобів 
електроніки. У вигляді схеми класифікація сукупності економіко-математичних 
моделей, використовуваних для оптимізації управлінських рішень. 

Найбільш повно розробленими і вживаними на практиці моделями, що  
дозволяють оптимізувати управлінські рішення, є моделі математичного 

програмування. Ці моделі дозволяють робити вибір сукупності чисел , змінних в 
рівняннях, що забезпечують екстремум деякої функції - цільова функція або показник 
якості схвалюваного рішення, при обмеженнях, визначуваних  

умовами роботи системи. 
Досить самостійними областями досліджень стають підготовка і обробка 

економічної інформації і розробка математичного забезпечення економічних завдань - 
створення баз даних і банків інформації, програм автоматизованої побудови моделей і 
програмного сервісу для економістів-користувачів. 

На етапі практичного використання моделей провідну роль повинні грати 
фахівці у відповідній області економічного аналізу, планування, управління. 

Головною ділянкою роботи економістів-математиків залишається постановка і 
формалізація економічних завдань і синтез процесу економіко-математичного 
моделювання. [3, с. 83] 
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На сьогодні тіньові тенденції в економіці стали однією з головних проблем 

світової спільноти, що створюють умови для появи нових загроз національній безпеці 
держави, а також виникнення економічного дисбалансу, соціального напруження та 
деструктивних явищ у масштабі всієї країни. Неформальна економіка наносить 
колосальні збитки Державному та місцевим бюджетам України внаслідок часткової або 
повної несплати податкових, а також інших обов’язкових платежів.  

Найбільш поширеними каналами тінізації доходів суб’єктів господарювання в 
Україні є ухилення або уникнення оподаткування (фіскальний канал) та виведення 
коштів закордон (інвестиційний канал).Для кількісної характеристики фіскального 
каналу виведення фінансових ресурсів з території України нами обрано наступні 
значущі індикатори, а саме: рівень податкового навантаження на фонд оплати праці, 
рівень податкового навантаження на капітал, а також загальний рівень податкового 
навантаження в країні. Відповідно для кількісної характеристики інвестиційного 
каналу виведення коштів обрано такі показники як рівень притоку іноземного 
капіталу з офшорних зон та «податкових гаваней» до України та рівень відтоку 
іноземного капіталу до офшорних зон та «податкових гаваней» з України. 
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Для прогнозування вище наведених показників характеристики нелегальних 
схем ведення бізнесу на період з 2019 р. по 2020 р. обрано метод Брауна-Маєра. 
Провівши проміжні розрахунки (визначено початкові умови, експоненційні середні та 
оцінки коефіцієнтів тренду), отримано нелінійні регресійні рівняння залежності 
показників, що характеризують використання нелегальних схем ведення бізнесу, від 
часового фактору, на основі яких визначено прогнозні значення: 

푉 = 28,8291 − 3,6304 ∙ 푙 −
1
2
∙ 1,1938 ∙ 푙  

(1
)

푉 = 11,3848 − 0,0521 ∙ 푙 +
1
2
∙ 0,0024 ∙ 푙  

(2
)

푉 = 41.4209 − 3.7538 ∙ 푙 −
1
2
∙ 1.2151 ∙ 푙  

(3
)

푉 = 44.5013 + 2.1366 ∙ 푙 +
1
2
∙ 0,0588 ∙ 푙  

(4
)

푉 = 65.5369 + 4.3583 ∙ 푙 +
1
2
∙ 0,1307 ∙ 푙  

(5
)

де  푙 – індекс прогнозного року 
푉  – рівень податкового навантаження на капітал; 
푉  – рівень загального податкового навантаження; 
푉  – рівень притоку іноземного капіталу з офшорних зон та «податкових 

гаваней»; 
푉  – рівень відтоку іноземного капіталу до офшорних зон та податкових 

гаваней. 

 
Рис. 1. Динаміка фактичних і прогнозних значень характеристики фіскального 

каналу виведення фінансових ресурсів 
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Рис. 2. Динаміка фактичних і прогнозних значень характеристики 

інвестиційного каналу виведення фінансових ресурсів 
 
Проводячи експрес- аналіз отриманих прогнозних значень, зауважимо, що 

рівень податкового навантаження на капітал після зростання в 2017 р. все ж таки 
збереже позитивну тенденцію до зменшення, хоча і надто повільними темпами – 0,8% 
за 2018-2020 рр. Прогнозні значення загального рівня податкового навантаження 
протягом 2018-2020 рр. за рахунок суттєвого зменшення навантаження на фонд 
оплати праці демонструють активне скорочення. Так, протягом 2018-2020 рр. середній 
темп зменшення податкового навантаження складатиме 13%. Аналізуючи рівень 
притоку іноземного капіталу з офшорних зон та «податкових гаваней» , зазначимо, що 
після незначного скорочення в 2018 р., даний показник протягом 2019-2020 рр. 
відновив зростаючий тренд та демонструє щорічний приріст на 2,3%. Динаміка 
прогнозних значень рівня відтоку іноземного капіталу до офшорних зон та 
«податкових гаваней, має схожу тенденцію до попереднього показника: спадаючи у 
2018 р. та зростаючи щорічно на 4,6% наступні два роки. 

Таким чином, узагальнюючи отримані результати прогнозування показників 
характеристик нелегальних схем ведення бізнесу, зазначимо, що чинники, які 
описують використання податкового механізму, в своїй більшості, до 2020 р. 
значно зменшяться, тоді як показники, що описують використання інвестиційного 
механізму після певного зменшення в 2018 р. продовжують зростати. 
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Медіа - це досить широке поняття, що включає в себе засоби комунікації, 

способи передачі інформації, а також створювані їм середовище (медіапростір). Це 
можуть бути як і соціальні мережі, різноманітні потокові сервіси та виробництво 
самих фільмів та різноманітних медіа файлів.Не дивлячись на те, що Україна в 
останні роки намагається все сильніше і сильніше розвивати саме цю сферу своєї 
діяльності, щоб давати якісний вітчизняний продукт не тільки на внутрішніх, але і на 
зовнішніх ринках.І щоб розвивати цю тему щорічно проводиться такий унікальний 
проект як KYIVMEDIAWEEK - це унікальне об'єднання цілого ряду великих 
міжнародних подій у сфері телебачення, кіно та інших медіа в одному місці і в один 
час. [1]KYIVMEDIAWEEK - безпрецедентний проект для медіагалузі, що не має 
аналогів у країнах Центральної та Східної Європи. Це комплекс заходів для 
професіоналів телебачення, кіно, новини та суміжних областей, що дає можливість 
колегам познайомитися, спілкуватися в офіційній та неофіційній обстановці 
(організатори планують проведення ряду спеціальних розважальних заходів), укласти 
взаємовигідні контракти та, що найголовніше, відчути актуальне положення речей 
світового медиабізнесу. І саме цей проект приносить все більше і більше успіху, 
наприклад, українська компанія «Студія Квартал 95» досягнула угоди з 
американським FOXS-tudios щодо продажу опцій на формат українського серіалу 
«Слуга народа» на територію США. Відзначимо, що міжнародна дистрибуція формату 
займається компанією Eccho Rights, а сама програма вже продана як готовий продукт 
в Естонію та Казахстан [6]. 
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Це не перша транзакція щодо продажу українських серійних форматів за 
кордоном. В зокрема, раніше серіал «Свати» (також виробництва «Студії Квартал 95») 
було продано як формат компанії MTG на території Естонії. А детективний серіал 
«Нюхач» The Sniffer (виробництво FILM.UA) в якості формату було продано у 
Франції на канал TF1 і в Японію на телеканал NHK (в Японії найближчим часом 
відбудеться прем'єра локальної версії серіалу).В Україні все більше знімається фільми 
зі співпрацею з іншими країнами, нерідка з участю відомих західних акторів. 
Наприклад, 23 березня на Волині розпочалися роботи з чесько-української фільму 
«Розмальований пташечок», в якому знімаються Стелан Скарсгард, Харві Кейтель 
(«Кримінальне чтиво») і Удо Киер («Железное небо»). І це тільки початок: у той же 
день Верховна Рада прийняла в цілому проект закону №3081 про державне 
забезпечення кінематографії з редакціями внесених президентом. Прийняття цього 
законопроекту - важливий крок для зарубіжних партнерів, готовий інвестувати в 
співпрацю з українськими киноматографістами. [2] 

За останні роки українське кіно переживає підйом - з'являються дійсно якісні 
картини, які знаходять визнання не тільки в нашій країні, але і за кордоном; імена 
українських режисерів все частіше можна почути в списках номінантів на ту чи іншу 
міжнародну премію. За останні двадцять років український кінематограф змінився до 
незнайомості. За прогнозами Державного агентства з питань кіно, цього року на 
екрани повинні вийти близько 50 українських фільмів. А ще в 2013-му, крім них було 
всього 13.В останні роки українське кіно переживає підйом - з'являються дійсно якісні 
картини, які знаходять визнання не тільки на Батьківщині, а й за кордоном; імена 
українських режисерів все частіше можна почути в списках номінантів на ту чи іншу 
міжнародну премію.Для прикладу можна привести такі картини: 

1. "Поводир" Рік: 2014 (Режисер: Олексій Санін) 
2. "Креденс" Рік: 2014 (Режисер: Валентин Васянович) 
3. "Вій" Рік: 2014 (Режисер: Олег Степченко) 
4. "Під електричними хмарами" Рік: 2015 (Режисер: Олексій Герман) 
5. "Сторожова застава" Рік: 2017 (Режисер: Юрій Ковальов) [5] 
Так само існує безліч кліпів, які переглядали мільйони, багато хто з них 

заслужили міжнародні нагороди, але мало хто знає що зйомки пройшли в Києві. 
- Hurts - «Wings» 
- Genie feat. Mayer Hawthorne - «Busy P» 
- Coldplay - "Up & Up" 
- Isaac Delusion - "TheSinner" 
Компанія Apple презентуваланові iPhone 8 і iPhone 8 Plus, 

атакожелектроннігодинники Apple Watch третьогопокоління. Рекламний ролик 
останніх знімали в будівлі Київського вокзалу і на станції метро "Золоті ворота". [3] 
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Так само київскі локації були обрані для рекламних зйомок інших світових 
брендів:  Італійський бренд одягу "Дизель";  Японський автовиробник «Mazda»;  
Французький бренд одягу "Lacoste";  Американський виробник смартфонів 
«Motorola»;  Британський бренд одягу "LeeChop"; Японська автокомпанія «Nissan» [4] 

Але незважаючи на таку велику кількість успішних проектів, про Україну в 
цьому плані мало хто знає, і навіть на внутрішніх ринках споживачі вважають за 
краще дивитися закордонні проекти в порівнянні з українськими аналогами. Це 
пов'язано також з слабким фінансуванням окремих проектів, і таке фінансування 
досить складно відбити через проблеми великої кількості гравців на ринку медіа 
ресурсів. В Україні існує безліч телеканалів, безліч інформаційних ресурсів, які 
потребують фінансування своїх проектів, і отримуючи недостатні обсяги 
фінансування виробляють низькокалорійний товар, який в результаті ніхто не хоче 
купувати, що ще сильніше підбиває репутацію Українського медіабізнесу. Для 
вирішення такої проблеми варто поліпшити законодавства в сфері медіабізнесу, 
шляхом зміцнення гравців в цій сфері, наприклад в якісь холдинги. І на перших порах 
виділяти додаткове фінансування від держави, для піару вітчизняного продукту на 
внутрішніх і зовнішніх ринках[7]. 
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Цивилизация на распутье. Данное утверждение давно перестало быть только 

крылатым выражением. На вербальном уровне - высочайшие оценки интеллекта, 
интеллектуального труда, роли науки, образования и т.д. Реальность такова, что  
безграничное стремление к получению сиюминутной выгоды, в буквальном смысле 
слова уничтожило институты морали, нравственности, культурного развития 
человека. С каждым днём обостряются проблемы интеллекта и нравственности. 
Забыты древние философские учения о месте и роли души в жизнедеятельности 
человека. [1]. К середине ХХ в. стал очевиден тот факт, что индустриальная 
экономика остаётся в прошлом. Появились новые определения, т.е. 
постиндустриальная, информационная, компьютерная, электронная, цифровая и т.д. 
экономика. Только немногие учёные попытались обратиться к проблемам сознания 
человека. Э. Тоффлер в работе «Третья волна» оставил для потомков следующее 
размышление: «Революция средств коммуникации даёт каждому из нас более 
сложный образ себя. Она делает нас ещё более непохожими друг на друга. Она 
ускоряет сам процесс нашего "примеривания" различных образов и ускоряет наше 
продвижение к новым образам. Она позволяет нам с помощью электроники 
демонстрировать свой образ миру. И никто до конца не понимает, что все это сделает 
с нашей личностью, ибо ни в одной из предыдущих цивилизаций у нас не было таких 
мощных средств» [2, с. 264– 265]. К сожалению, только некоторые экономисты 
обращали внимание и продолжают размышлять о роли морали, нравственности, этики 
в развитии цивилизации. Амартия Сен в работе  «Об этике и экономике» предложил 
следующее видение проблем цивилизационного развития: «Положение теории 
экономического благосостояния в современной экономической науке сейчас довольно 
зыбко…по мере того как подозрительность по отношению к использованию этики в 
экономике нарастала, теория экономического благосостояния представлялась все 
более сомнительной» [3, с. 51]. 
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В основу идеологии экономического и технологического реформирования 
экономики многие десятилетия тому назад была положена методология прямой 
зависимости между ростом благосостояния и совершенствованием человека. И как 
следствие, высоко абстрактное толкование содержания экономического развития 
сопровождается возвышением коммерческого интереса. Ф. Фукуяма в работе 
«Великий разрыв» предложил следующее видение нравственных проблем: «Хотя 
кому-то и может показаться глупым обращать внимание на столь очевидные вещи, но 
социальный капитал не может существовать без людей, а западное общество не 
справляется с задачей воспроизводства себя самого в достаточной степени». [4] 

Политическое и эмпирическое очищение производственной практики от 
человеческих ценностей принесло свои плоды. Изучение гуманитарной компоненты, 
формирование моральных и нравственных ценностей оказались вне интересов 
государства. Максимальное удовлетворение материальных потребностей все сильнее 
проявляется в расширении бездуховности. По-прежнему очень злободневно звучат 
слова П. Сорокина, написанные в августе 1917 г. в статье «Заметки социолога. 
Больная Россия»: «Смело, смотря в глаза действительности, не прикрашивая ее в 
угоду желанию, необходимо всему народу понять ужас положения и, поняв, всеми 
силами, единодушно, энергично попытаться спасти себя». [5] 

 Спасание на современном этапе развития в буквальном смысле слова «лежит 
на поверхности». Прежде всего, необходимо признать фундаментальное значение 
интегрального знания, реальное объединение усилий философов, социологов, 
экономистов, психологов. Новый статус гуманитарных исследований – это новая 
парадигма мировоззренческого осмысления теоретических и поведенческих 
ценностей. Формирование моральных ценностей, стимулов во всех сферах 
жизнедеятельности, на первый план, выдвигая, прежде всего образование, науку, 
здравоохранение, обусловливает насущную потребность новой социологии. 
Общество, оказавшись на этапе системного перехода от одного производственного 
уклада к другому, полного отрицания традиционных социальных и нравственных 
ценностей, отягощённое узкой специализацией гуманитарной науки и практики, 
должно признать гибельность «голой экономики». Данную характеристику 
современному этапу развития можно найти в работе экономиста Чарлза Уилэна 
«Голая экономика. Разоблачение унылой науки». Хотелось бы отметить, что Ч. Уилэн 
неединственный учёный экономист, отмечающий необходимость учёта человеческих 
качеств, принципов морально-нравственного поведения. В устах учёного «…трудно 
вообразить какие-либо политические решения — касаются ли они социальных, 
бюджетных, международных проблем, сельского хозяйства или национальной 
безопасности, — которые не имели бы экономических последствий». Следуя логике 
Ч. Уилэна, любое скептическое отношение общества к социально гуманитарным 
знаниям очень дорого стоит [6]. 
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Рейтинг, т.е. количество полученных денежных знаков, господствует во всех 
сферах жизни. Первичность материального из абстрактных рассуждений стала 
поведенческой философией. История не предоставила ни одного доказательства 
прочной связи между материальным благополучием и социально-экономической 
стабильностью. Ещё большую опасность для общества представляет «формально» 
верная информация. Использование количественных измерителей – это очень 
распространённый и устойчивый миф. Безграничный экономический рост, 
основанный на всём большем вовлечении человеческих и природных ресурсов, 
неизбежно ведёт к уничтожению окружающей среды и самого человека. Сокращение 
рождаемости, рост удельного веса врождённых физических патологий давно в центре 
внимания учёных. По яркой характеристике Бадью Алена «Мир впал в «…этическое» 
исступление. Все подряд назойливо смешивали политику с лицемерным и 
бессмысленным катехизисом. Интеллектуальная контрреволюция, принявшая форму 
морального терроризма, навязывала гнусности западного капитализма в качестве 
новой универсальной модели». [7] Индикаторами цивилизационного развития 
должны стать не количественные тождества, а социальные и нравственные ценности, 
уровень их достижения. 
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В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій, розширення системи 

мережевого простору основою ефективного функціонування фірм є розроблення 
стратегії digital-трансформації та визначення напрямів її впровадження. Цифрова 
трансформація це процес світового рівня, який включає цифрову трансформацію 
галузей економіки, цифрову модернізацію механізмів управління та інтеграційних 
процесів, формування цифрового ринку та розвитку цифрової інфраструктури. Саме 
цифрова економіка визначає мультиплікативний ефект від трансформаційних змін 
соціально-економічного життя суспільства, ефективності модернізації бізнес-
середовища, так як цифрова економіка – це інноваційна динамічна економіка, що 
базується на активному впровадженні інновацій та інформаційно-комунікаційних 
технологій в усі види економічної діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, 
що дозволяє підвищити ефективність та конкурентоспроможність окремих компаній, 
економіки та рівень життя населення. Цифрова економіка виступає основою 
Четвертої промислової революції та третьої хвилі глобалізації [1]. За даними 
Всесвітнього економічного форуму частка цифрової економіки у загальносвітовій 
економіці перевищує 20% і стрімко зростає, більше 60% світових компаній працює 
над впровадженням своєї стратегії digital-трансформації, так як цифрова економіка 
має включати три основні компоненти, серед яких підтримуюча інфраструктура 
(цифрова інфраструктура), e-business та e-commerce. Успішний досвід цифровізації 
Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю свідчить, що безпосередній ефект від 
комплексного розвитку цифрової економіки становить 20% ВВП протягом п'яти 
років, а норма прибутковості інвестиції в цифрову трансформацію досягає 500% [2].  
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Тобто технологічні зміни забезпечують динамічне зростання економіки, розвиток 
бізнес середовища та підприємницької діяльності, підвищують рівень 
конкурентоспроможності як фірм, так і країни в цілому, що, в свою чергу, призводить до 
притоку нових інвестицій.Цифровізація змінює підходи до ведення бізнесу та 
використання інформаційних технологій в різних сферах життєдіяльності суб’єктів 
господарювання економіки. До основних технологій цифрової трансформації 
економіки відносять розвиток та використання штучного інтелекту, інтернет речей, 
хмарних технологій, цифрового проектування і моделювання технологічних процесів, 
адаптивних технологій 3D, електронного документообігу та урядування (GovTech), 
математичного моделювання, цифрових технологій в сфері фінансових (FinTech) та 
страхових (InsurTech) послуг. Цифрові технології дають можливість ефективно 
розвивати бізнес, стають основою продуктивних та виробничих стратегій, змінюють 
традиційні моделі бізнесу, обумовлюють появу нових продуктів та інновацій. 

Водночас впровадження цифрових технологій супроводжується викликами, які 
мусить подолати суспільство для успішного впровадження цифрової економіки в 
життя, серед яких виділяють:недостатні компетенції та знання, низький рівень 
цифрової грамотності населення;короткострокове зниження продуктивності праці від 
впровадження нових технологій; зростання технологічного безробіття; значні зміни в 
регіональній структурі розміщення продуктивних сил;недостатність кваліфікованих 
кадрів для впровадження стратегії digital-трансформації;відсутність стратегії та 
нормативно-правової бази використання цифрових технологій для конкуренції та 
інновацій.Стратегія digital-трансформації бізнес середовища потребує вдосконалення 
сервісу споживачів та перехід до клієнтоцентрованої системи обслуговування, 
розвиток партнерських відносин та гнучкої інтеграції з компаніями-партнерами 
(цифрове партнерство стає одним із факторів масштабності бізнесу), використання 
баз даних, впровадження нових HR-стратегій та культури інновацій. 

Результатом впровадження стратегії digital-трансформації бізнес-середовища та 
всієї економіки має стати підвищення продуктивності праці та прискорене економічне 
зростання національної економіки, створення інноваційних технологій та цифрових 
активів, електронне урядування, підвищення конкурентоспроможності як 
господарюючих суб’єктів так і всієї економіки, спрощення доступу до глобальних 
ринків та створення цифрової інфраструктури, цифровізація всіх сфер діяльності, 
впровадження індустрії 4.0, формування необхідних професійних навичок, базової 
ІКТ-грамотності населення, навчання впродовж життя. 
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Today all countries of the world more or less participate in the processes of 

globalization of integration into the world economy. Typically, the level of the country's 
economic openess is acceptable if the export quota (ECU) is over 10%. As for the import 
quota, it is appropriate to note the following. First of all, this indicator gives an idea of the 
scale of the relationships between the individual national economies and the world market. 
This quota is an important economic indicator of the country, characterizing the importance 
of importing goods for a national economy [1]. The analysis of exports, imports and GDP, 
as well as the export, import and foreign trade quota of Poland and the Netherlands, is 
presented in Tables 1 and 2.  

Table 1.  
Key indicators of Poland and the Netherlands in 2011-2016, billion dollars [2,3] 

Indicators 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Export ($ 
billion) 180 510 173 496 194 539 206 525 188 429 195 413 

Import ($ 
billion) 211 554 191 541 204 550 218 553 195 455 195 428 

GDP ( $ 
billion) 528,8 893,8 500,4 829,0 524,2 866,7 545,2 879,6 477,4 758,0 471,4 826,2 
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The Netherlands export had been  processing unevenly  over a period, that in turn 
affected the exports quota. The peak was reached in 2013 at 62.19. As for the import quota, 
there is a significant dependence of the country on imports, the import record was reached 
in 2015. As for the foreign trade quota, the contribution of export-import operations to the 
GDP of the country tended to increase in the period from 2011 to 2013, then there was a 
sharp decline and decrease. This is most likely  due to a change in the trade policy from an 
open and liberal to a more protective one. 

Table 2. 
Degree of openness based on the system of relative values of Poland and the 

Netherlands in 2011-2016,%, [2,3] 
Indicators 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Export 
quota, % 34,04 57,06 34,58 59,83 37,01 62,19 37,79 59,68 39,38 56,60 41,37 49,99 

Import 
quota, % 39,90 61,99 38,17 65,26 38,91 63,46 39,99 62.87 40,85 60,03 41,37 51.8 

Foreign 
trade 

quota, % 
36,97 59,52 36,37 62,55 37,96 62.83 38,89 61,28 40,12 58,31 41,37 50.9 

 

On the basis of researches of the openness of the Polish economy conducted in the 
period from 2011 to 2016 , the following can be said. In the course of the analysis period, 
we see that the export quota is increasing from 34.04 to 41.37%, reglecting that the Polish 
economy is increasingly integrated into the world economy and is becoming more open 
economy. The analysis period showed that the Polish economy has become more dependent 
on imports, increasing the import quota in 2011 from 34.58% to 41.37% in 2016. Analyzing 
foreign trade quotas, the following should be noted. For 6 years this indicator has grown 
from 36.97% to 41.37%.  Accordingly, it follows that the contribution to GDP of export-
import has increased significantly, and therefore the economy of this country has become 
more open and integrated into the world economy. 

Table 3 shows the globalization index of KOF. Based on the analysis of KOF index 
in Poland, we see that there is a gradual increase in both the general index and all its 
components.  In the case of the Netherlands, it is appropriate to emphasize that this country 
is always in the top of the most globalized countries, due to its developed economy, 
infrastructure and geographical location. During the period there are no significant changes. 
All indicators are at the same level with a difference of a few tenths. It will be appropriate to 
emphasize that the significant changes in the index of globalization for developed countries 
is much more complicated, because at the time of the creation of this indicator, these 
countries have already been integrated maximally  into the world economy. It is impossible 
to follow large changes.  
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Table 3.  
Analysis of the KOF index of Poland and the Netherlands in 2014-2017,% 

(country in the overall ranking), [4,5,6,7] 
Indicators 2014 2015 2016 2017 

Poland the 
Netherlands 

Poland the 
Netherlands 

Poland the 
Netherlands 

Poland the 
Netherlands 

Global index of 
globalization 

79,52 
(25) 

91,33 
(3) 

79,43 
(23) 

91,24 
(2) 

79,90 
(23) 

91,70 
(1) 

81,32 
(25) 

92,84 
(1) 

Economic 
globalization 

72,92 
(43 

91,17 
(5) 

73,79 
(41) 

90,33 
(4) 

75,72 
(36) 

91,89 
(4) 

77,06 
(39) 

93,06 
(4) 

Social 
Globalization 78,58 

(27) 
90,32 

(5) 
77,98 
(27) 

90,53 
(4) 

 

76,92 
(34) 

90,77 
(5) 

79,82 
(27) 

90,71 
(4) 

Political 
globalization 

90,94 
(28) 

93,01 
(15) 

89,30 
(33) 

93,52 
(9) 

89,37 
(31) 

94,01 
(9) 

88,82 
(33) 

95,41 
(5) 

 

Comparing the degree of openness of the economy of Poland and the Netherlands, 
we can say the following. The Netherlands is more dependent on foreign trade than Poland. 
The Netherlands export quota reaches almost 50%, unlike 41,37% in Poland in 2016. 
However, Poland has become more import-dependent. Poland, in contrast to the 
Netherlands, is continuing to increase the indicators of "economic globalization". To date, 
the Netherlands has been pursuing  more moderate foreign trade policy and trying to protect 
itself from external risks by focusing on an internal market with high purchasing power.  On 
the contrary, Polish politics tries to focus on the new markets for its products in order to 
increase the prosperity and well-being of its citizens. Poland as a country and an economic 
entity has made a qualitative leap in its development. The economy of this country has 
become more open and integrated into the world economy.  
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За для підвищення ефективності державної політики відносно конкурентної 
рівноваги на регіональних ринках житлової нерухомості, було визначено стратегічні 
напрями сприяння з боку держави забезпечення конкурентного балансу на ринку 
житлової нерухомості в регіонах країни, що умовно поділено на два напрямки: 
стимулювання попиту на  регіональних ринках житлової нерухомості (РРЖН). 

Стимулювання попиту з боку населення на РРЖН як правило, реалізується за 
такими напрямками: приватизація; розвиток ринку житла; розвиток житлової 
нерухомості; вдосконалення систем житлових заощаджень; вдосконалення програм 
іпотечного кредитування населення. Важливо відмітити те, що практична реалізація 
зазначених напрямків повинна реалізовуватися одночасно із заходами що сприяють 
зменшенню вартості житлових об’єктів. Приватизація житла на РРЖН спрямована на 
забезпечення права громадян держави на вільне обрання способу задоволення 
житлових потреб та збереженні вже існуючих житлових об’єктів. Приватизація 
житлового фонду – це відчуження житлових об’єктів державного житлового фонду, де 
проживають двоє, або більше осіб [2]. Приватизаціиними засобами житлових об’єктів 
з державного фонду можуть виступати “житлові чеки”, “цінні папери.  
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Приватизаціине право житлових об’єктів з державного фонду шляхом реалізації 
житлових чеків отримують громадяни, що на постіиніи основі мешкають в цих 
житлових об’єктах, чи перебували на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових 
умов проживання. Приватизація житлового об’єкту можлива в межах номінального 
значення чеку, або ж з одноразовою доплатою частки вартості об’єкта. В підсумку, слід 
відзначити що темпи приватизації об’єктів з державного житлового фонду з кожним 
роком зменшуються, а претендентів на реалізацію права приватизації все менше, адже 
на сьогодні вже приватизовано переважну більшість об’єктів нерухомості.  

На сьогодні в Україні відбувається процес становлення регіональних ринків 
житлової нерухомості, особливостями яких є: недосконала нормативно-правова база; 
нерівномірнии розвиток відносно один-одного; низькии рівень інвестиціиного 
потенціалу юридичних та фізичних осіб; низькии рівень платоспроможності населення. 
Серед причин, що призвели до такого становища на РРЖН слід відмітити наступні: 
високии рівень корумпованості органів державної та регіональної влади, що досі має 
місце; низькии рівень ефективності органів регіональної (місцевої) органів влади щодо 
попередження організації “фінансових пірамід” в будівельніи сфері; великии обсяг 
надходження з за кордону валюти, на кшталт доходів заробітчан; кредитне забезпечення 
не тільки роздрібних іпотечних позичальників, а и забудовників-девелоперів, з якого 
банківськими установами здіиснюється інвестування у масштабні будівельні проекти; 
не рідким явищем на окремих етапах становлення РРЖН є сприяння ажіотажного 
попиту на окремі житлові об’єкти, якии пов’язано з можливою имовірністю 
здорощання житлових об’єктів в маибутньому періоді.  

Ринкове становище до якого призводять зазначені нами причини призводить до 
таких явищ: збільшення вартості житлових об’єктів на території окремих 
регіональних (локальних) ринків житлової нерухомості в порівнянні з іншими 
країнами світу в пропорції “житло-рента”, “житло-заробітна плата” [2]; на окремих 
етапах становлення РРЖН збільшення іноземних запозичень, що викликано 
недостатністю наявних коштів на депозитних рахунках населення; у випадку 
відсутності цінової керованості виникають дестабілізаціині процеси в сфері 
фінансового забезпечення. Що стосується механізмів що сприяють стимулюванню 
розвитку РРЖН, то до таких слід віднести наступні: податкові, які покликано для 
забезпечення прозорих умов оподаткування та уникнення надлишкового фіскального 
навантаження; фінансово-кредитні та інвестиціині, що зроблять можливою участь 
населення з середнім рівнем доходів в процесах кредитування житла та забезпечать 
иого інвестиціину привабливість; організаціино-стратегічні – забезпечать загальнии 
розвиток РРЖН та створять підґрунтя для реалізації нових регіональних програм 
розвитку житлового будівництва; нормативно-правові, адже саме на їх основі 
здіиснюються процеси регулювання РРЖН; адміністративно-реєстраціині, що 
виконують функцію обліку та адміністрування житлових об’єктів. 
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Варто відзначити, що сприяння розвитку житлових об’єктів на РРЖН базується 
на відзначених нами механізмах не лише сприятимуть забезпеченню конкуренції, а и 
значною мірою підвищать рівень регіональних (місцевих) бюджетів та сприятимуть 
інвестиціиному забезпеченню економіки держави[3]. Для накопичення заощаджень з 
метою інвестування громадянами в будівництво житлових об’єктів, або їх придбання 
необхідно: забезпечити низькии рівень відсоткової ставки за іпотечними кредитами, а 
також її “незмінність” в продовж всього кредитного періоду;вдосконалити програму 
та процедуру страхового забезпечення будівельних заощаджень як спеціалізованих 
фондів, так і громадян; реалізувати механізм надання цільових позик з метою 
житлового будівництва чи придбання готового житла шляхом здіиснення цільової 
кредитної емісії чи випуску облігаціи; забезпечити захист позичальників та 
вкладників в процесі формування будівельних заощаджень фондів та населення; 
забезпечити практичне використання заощаджень за цільовими програмами житлових 
запозичень лише для фінансування робіт, що пов’язано незавершеним житловим 
будівництвом; Уточнити процедуру організації формування спеціалізованих фондів, 
що будуть складатися з коштів вкладників та відсотків за ними, коштів що сплачено в 
рахунок погашення цільових кредитів тощо[4]. 

Державне сприяння між учасниками системи житлових заощаджень 
ґрунтується на забезпеченні підтримки що відображатиметься у вигляді виплат преміи 
вкладникам відповідно до внесків за цими заощадженнями, зменшенням вартості 
кредитних коштів, відновленні іпотечного кредитування, сприянні розвитку 
регіональних цільових програм та молодіжного кредитування, забезпеченні пільг в 
оподаткуванні, вдосконаленню фонду субсидування населення. Програми 
довгострокового житлового кредитування являють собою важливу складову 
забезпечення конкурентної рівноваги на РРЖН, адже напряму сприяють нарощенню 
обсягів житлового фонду в регіонах країни. Зазначені програми – це ефективна форма 
“небюджетних” інвестиціиних процесів на ринку житлової нерухомості. В тои же час, 
в Україні впродовж останнього десятиріччя спостерігалася тенденція до різкого 
зменшення обсягів іпотечного кредитування житлових об’єктів.  
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На початок ХХІ століття існуючі  загрози  сьогодення стають цілком реальними 
і здатними перешкодити не лише досягненню сформульованих ООН Цілей розвитку 
тисячоліття, а й подальшому прогресу і навіть виживанню семимільярдного (а до 
2050 р. - вже дев’ятимільярдного) людства. Це обумовлює пошук інноваційних 
стратегічних моделей розвитку суспільства, якою на сьогодні є  ідеологія «зеленої» 
економіки, що  задекларована  в Глобальному Зеленому  Новому Курсі ЮНЕП 
(2009р.). Це дає можливість стверджувати, що необхідність розробки та 
впровадження політики  «зеленого» зростання в  Україні викликана як міжнародними 
зобов’язаннями, так і внутрішніми соціально-економічними й екологічними реаліями. 

Мова йде про імплементацію курсу «зеленої» економіки в існуючі регламенти 
державної та міждержавної політики. При цьому першочерговим кроком на шляху 
«зелених» реформ є розбудова інституційної спроможності та декларація 
доктринальних положень і амбітних намірів України в форматі   побудови платформи  
зеленого зростання.  

 Впровадження відповідних дій повинно сформувати сталу економічну 
систему, орієнтовану на забезпечення «зеленого» розвитку економіки країни та її 
регіонів[1]. При цьому інвестування в охорону довкілля має стати важливим 
елементом багатьох пакетів заходів зі стимулювання  ресурсозбереження та 
низьковуглецевого зростання. Тому необхідною запорукою стає активізація процесів 
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екологізації  за рахунок  переходу  на  ресурсоощадні технології та відновлювальні 
джерела енергії.  Успіх України у майбутньому багато в чому визначатиметься 
темпами здійснення не лише політичної, а й  економічної та екологічної  модернізації 
суспільства. 

При цьому органічне сільське господарство (Organic Agriculture) може стати 
локомотивом реформування економіки України відповідно до світових стандартів «зеленої» 
економіки .  

На сьогодні Глобальним Зеленим Новим Курсом ЄС проголошена парадигма 
економіко-екологічного та соціального зростання в просторовому контексті. Згідно з 
цим, споживча політика є невід’ємною складовою соціальної політики, що формує 
базис національної продовольчої безпеки  та системи якісного життєзабезпечення.  
Адже, починаючи  з 1994 р. в Україні сформувалася усталена тенденція до зменшення 
кількості населення країни: щорічні показники смертності перевищують відповідні 
показники народжуваності, коефіцієнт природного приросту набув від’ємних значень, 
а узагальнений показник якості (рівня) життя – очікувана тривалість життя-  є одним з 
найнижчих у Європі. Більш того, майже у половини  населення енергетична цінність 
харчування не перевищує 2100 ккал, що за визначенням Всесвітньої організації 
охорони здоров`я є межею бідності.. Тому на сьогоднішній день не втрачає 
актуальності проблема забезпечення якості  та екологічності продовольчих товарів, 
які постачаються на вітчизняний споживчий ринок, особливо з огляду 
інституціональної спроможності щодо забезпечення політики сталого споживання та 
виробництва[2]. На жаль, на сьогодні це проблемне питання, оскільки за оцінками 
Світового банку українська економіка, яка значною мірою орієнтована на експорт 
продукції  з низькою доданою вартістю, є недостатньо ефективною і тому за обсягом 
валового націольного доходу на душу населення країна входить до групи країн з 
доходом нижче середнього рівня (7810 $ США за ПКС в 2015р.) [3] Міжнародні 
порівняння сучасного рівня споживання продуктів харчування населенням України 
лише підтверджують небезпечність існуючої продовольчої проблеми для 
нормального життя та відтворення людини, забезпечення соціальної стабільності в 
суспільстві.  

Безумовно, Україна має особливу мотивацію та переваги щодо можливостей, які 
пропонує  збалансоване та органічне сільське господарство. Вони обумовлені низьким 
рівнем використання пестицидів і хімічних добрив, значною часткою малих ферм і 
доступністю сільськогосподарської робочої сили. Існує і експортна привабливість – 
сусідство з Європейським Союзом, з другим у світі ринком органічних продуктів 
харчування, що зростає величезними темпами.  

Органічне сільське господарство є виробничою системою, що підтримує 
здоров’я  ґрунтів, екосистем і людей. Воно залежить від екологічних процесів, 
біологічної різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов. 
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При цьому не використовуються шкідливі ресурси, застосування яких має 
несприятливі наслідки.  

Сьогодні  світовий ринок органічної продукції  оцінюється в 50 млрд дол. 
Однак, завдяки стимулюванню інвестицій у стале виробництво та споживання 
прогнозується збільшення глобального ринку екологічних продуктів та послуг з 1,37 
до 2,74 трлн дол.  

Нині під органічне сільське господарство у світі відводиться дедалі більше 
земель, завдяки загальній політиці ЄС щодо підтримки фермерів у перші роки після 
переходу від звичайного до органічного агровиробництва. Середній показник 
використання земель у органічному виробництві в країнах ЄС сягнув близько 4 %, в 
Австрії й Італії – 8 %. У Швеції, яка є європейським лідером у зазначеній царині, – 
майже 12 %, у Швейцарії - понад 10 % . В Україні-менше ніж 1% (за останніми 
даними-381 тис.га). 

В Європейському Союзі державне регулювання сфери органічної продукції 
здійснюється за допомогою Директиви ЄС 2092/91, яка, зокрема, визначила загальні 
межі та принципи органічного сільського господарства, вимоги до процесу 
виробництва сільськогосподарської продукції, її перероблення й виготовлення 
харчових продуктів, ознаки й маркування органічної продукції та відкрила ринок 
органічної продукції для імпорту з «третіх країн». З підписанняим Угоди» «Про 
асоціацію між Україною та ЄС» можна сподіватися на активізацію органічного руху 
та збільшення масштабів поширення органічної продукції і в УКраїні [4]. Крім того, 
згідно з дослідженням Міжнародної організації праці «озеленення» економіки 
відкриває нові можливості для бізнесу і підвищення зайнятості, а також 
стимулювання інвестицій та інновацій. Однак для ефективного впровадження 
«зеленої економіки» необхідно активізувати зусилля по зміцненню національних 
стратегій, що сприяють впровадженню чистих технологій і «зелених» робочих місць, 
в тому числі в сфері органічного землеробства та виробництва. 
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На сучасному етапі розвитку туристичної індустрії та ринку туристичних 
послуг туризм виступає, як чинник економічного зростання. При цьому, багато 
питань економічного зростання в туристичній індустрії та ринку туристичних послуг 
залишаються дискусійними, недостатньо розробленими і вимагають подальшого 
дослідження. Підготовка персоналу займає одне з центральних місць в соціальних і 
економічних досліджень ринку праці. Більш того, належна підготовка як 
функціонуючий соціальний інститут, це не просто необхідний соціальний інститут, це 
умова, без якої вільний розвиток туризму просто неможливий. Обмеження виїзного 
туризму за межі України посилить попит на фахівців всередині вітчизняного 
рекреаційного комплексу [1, с. 14].  

Питома вага потреби в працівниках для заміщення вакантних робочих місць в 
загальній кількості робочих місць у сфері туризму в Одеському регіоні становить 
20,3%. Це дуже високий рівень (в цілому по Україні він становить 4,6%). У структурі 
необхідного персоналу переважає середній і низький кваліфікаційний рівні. Про 
гострому дефіциті кадрів заявляють і представники туристичного бізнесу. Очевидним 
є кадровий голод по спеціальностям кухарів, офіціантів, покоївок. Вищі навчальні 
закладу не готують таких фахівців [3, с. 128].  
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За оцінками експертів, в даний час галузеві потреби в фахівцях забезпечуються 
лише на 55%, і це стосується всіх підрозділів туристичної галузі.  

Разом з тим, сучасні реалії показують, що рівень підготовки кадрів є 
недостатнім та вимагає якісного реформування, з врахуванням сучасних вимог та 
стандартів. При цьому, основна вимога – підготовка компетентного випускника за 
відповідними теоретичними та практичними навиками. При цьому компетенції 
випускників проявляються в багатофункціональній системі знань, умінь і навичок, що 
відповідають вимогам роботодавців і одночасно запитам ринку праці та економіки в 
цілому. 

Підготовка персоналу, як свідчать дослідження Державної служби туризму і 
курортів Україна [5] вимагає дотримання ряду вимог: належна організаційно-правова 
база, високий рівень викладання професорсько-викладацького складу, використання 
сучасних методів навчання. Особливої актуальності в існуючих умовах ринку праці 
набувають профілі підготовки, орієнтовані в першу чергу на потреби ринку праці, 
вимоги конкретних роботодавців, адекватні розвитку науково-технічного 
забезпечення галузі та вектору соціально-економічного розвитку країни.  

Аналіз кадрового потенціалу Одеського регіону з підготовки фахівців у сфері 
туризму показав на наявність проблем і тенденцій, характерних для туристської галузі 
України в цілому. Однак прискорене динамічне зростання економіки туризму в 
Одеському регіоні істотно підвищує гостроту ситуації з кадровим забезпеченням 
галузі, що пояснюється нагальною необхідністю збільшення персоналу для 
обслуговування туристів. 

З врахуванням вище зазначених проблем, можна запропонувати такі шляхи 
підготовки персоналу для туристичного бізнесу Одеського регіону: 

1) Викликати інтерес у молоді до туристичної галузі. 
2) Створити умови для підвищення кваліфікаційного рівня та вдосконалення 

професійних навиків. 
3) Розвивати у персоналу особистісні якості, що можуть знадобитися в 

туристичній галузі. 
4) Розкрити творчий потенціал персоналу. 
5) Формувати загальну культуру на основі розвитку особистості та адаптації 

до життя в колективі. 
6) Виховувати дисциплінованість, силу волі, працьовитість і згуртованість в 

колективі [6, с. 54]. 
В свою чергу, покращення якості підготовки кадрів в Одеському регіоні має 

забезпечуватися, як зі сторони держави, так і зі сторони органів місцевого 
самоврядування через: 

1) ухвалення стратегії щодо підготовки персоналу з питань подорожей і 
туризму; 
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2) розвиток державно-приватного партнерства та забезпечення державного 
замовлення по напрямку «туризм»; 

3) розвиток інноваційних технологій, завдяки яким можна отримати 
необхідну інформацію; 

4) широкий пакет соціальних гарантій для персоналу [6, c. 11]. 
Таким чином, дослідження показало, що для підготовки персоналу для 

туристичного бізнесу Одеського регіону необхідно враховувати регіональну 
особливість – потенціал туристичної індустрії. Туризм є одним з основних сфер 
діяльності в Одеському регіоні, який за останній час з урахуванням нарощування 
свого фінансового та трудового потенціалу, диверсифікуючи якість і види 
туристичних послуг, покращуючи інфраструктуру і підвищуючи компетентність 
зайнятих в туристичному бізнесі, робить істотний вплив на рівень зайнятості. 

На основі сучасного стану рівня зайнятості і туріндустрії визначена 
пропорційна залежність їх розвитку та виявлено основні деструктивні фактори в 
підготовці персоналу для туристичного бізнесу Одеського регіону, розроблені 
рекомендації щодо створення сприятливих умов для підготовки персоналу для 
туристичного бізнесу Одеського регіону. Передбачається, що реалізація 
запропонованого комплексу заходів дозволить істотно прискорити удосконалення 
туристичної індустрії та підготовки персоналу для туристичного бізнесу Одеського 
регіону, що позитивно відіб'ється на рівні зайнятості в регіоні і країні  та створить 
теоретичну основу для подальших наукових розробок з даної тематики. 
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Сьогодні актуальною проблемою виступає екологічна проблематика, котра 
базується на оптимізації відносин особистості з природним навколишнім 
середовищем на основі законів людської діяльності, які спрямовані на збереження і 
покращення придатного для існування стану природи. Важливим є усвідомлення 
економічної невигідності виробничої діяльності, яка руйнує природне середовище, 
порушує умови існування людини в плані екологізації та гармонізації системи 
існування. Екологічна культура розглядається вченими (М.М. Кисельовим, 
В. Крисаченко, Л. Курняк, В.М. Логвиненко, М.В. Тараненко, та ін.) як певний тип 
життєдіяльності людини, як сукупність правил і норм природовідповідної поведінки 
людини, які не порушують екокультурні норми існування. Практика показує, що 
особливо актуально вищезазначені проблеми спостерігаються у великих 
індустріальних містах з максимальною кількістю діючих підприємств.  

Одним із перших підійшов до розуміння проблем екологічної культури видатний 
мислитель, учений-дослідник В.І. Вернадський, який вивчав проблеми людського 
чинника в існуванні світу. В.І. Вернадський dважав, що суть екологічної культури 
полягає в тому, «що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих 
змін, які самі ж привносять у цей світ, і джерела цієї кризи знаходяться всередині, а не 
ззовні людської сутності» [1]. Вчений першим застосував поняття «екологічна етика» й 
стверджував, що людина співіснує всередині природи та є її частиною.  
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За своєю суттю, екологічна культура є своєрідним «кодексом екологічної 
поведінки», включає в себе способи самореалізації людини в природному середовищі, 
здатність передбачати можливі негативні наслідки антропогенної діяльності в природі 
та шукати ефективні шляхи гармонізації стосунків суспільства та природи. 

На думку В. Крисаченка, екологічна культура особистості є своєрідною 
технологією освоєння природи та теоретичною галуззю знань про місце людини в 
біосфері [5, с. 63]. Л. Курняк зазначає, що «екологічна культура» – це та сторона 
людського буття, в якій варто шукати відповіді на екологічні проблеми [6, с. 35]. М. 
Тарасенко звертає увагу на таку закономірність: «чим більше людська діяльність стає 
універсальною і вільною щодо зовнішнього світу, тим більше зростає 
відповідальність людини перед природою як ойкуменою людської культури» [11]. 

Не дивним є те, що всі смисло-життєві питання, які постали сьогодні перед 
людством пов’язані з екологічною проблематикою. Проблема поглиблюється станом 
екологічної ситуації в Україні, який вважається вченими кризовим, адже довгий час 
ігнорувалися закони розвитку і відтворення природоресурсної бази регіонів. 
Особливо гостро ця проблема стосується, в першу чергу, великих індустріальних 
міст, з насиченою підприємствами промислового комплексу інфраструктурою, 
виробничі процеси яких забруднюють навколишнє середовище. Вирішення проблеми 
потребує значної роботи щодо відтворення гармонізації відносин між особистістю, 
зокрема взаємоузгодження власних потреб і природного довкілля [7]. У зв’язку з 
тяжким економічним станом Україна не має можливості виділяти на природоохоронні 
заходи необхідну кількість матеріально-фінансових ресурсів. Тому, зараз велика увага 
приділяється формуванню екологічної культури молоді та активного населення 
міст.Основним виховним впливом на формування екологічної культури молоді є 
соціальне й географічне (природне) середовище. Для сучасного індустріального міста, 
з великою кількістю антропогенних об’єктів, промислових ландшафтних зон 
характерною є багатовекторність взаємодії людини й природи, яка передбачає значне 
розширення вибору етичних критеріїв існування. Мова йде про емоційно-ціннісне й 
діяльнісно-практичне ставлення до реальності, яка уявляє собою антропогенну 
трансформацію пейзажу і потребує трансформації багатьох наших дій щодо вибору 
етичних критеріїв [4]. 

Одним із засобів формування екологічної культури в умовах сучасного 
індустріального міста може бути екологічний (промисловий, індустріальний) туризм, 
організація регулярних туристичних турів на діючі промислові підприємства, в 
екологічні ландшафти, в межах яких видобувалися або видобуваються корисні 
копалини. Це повинна бути нова модель соціокультурного туризму, в процесі якого 
молодь зможе оцінювати вплив антропогенної діяльності промислових підприємств 
на стан природного середовища, діагностувати його стан, а отже здійснювати 
необхідну соціальну діяльність для їх збереження та відтворення [10].  
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Саме така соціодіяльнісна практика дозволить осмислити цінність власного 
існування в соціально-природній реальності, усвідомити можливості використання й 
зміни територіальних ареалів міста, уможливити відношення до промислового 
регіону ставлення як до непридатного до життя. У цьому контексті цікавим є досвід 
Криворіжжя щодо висадки дерев та рослин на відпрацьованих відвалах мешканцями 
міста із залученням студентської молоді. Набутий соціально-екологічний досвід може 
бути використаний під час організації і проведення екскурсій екологічної тематики. 
Впроваджені науковцями (В.Л. Казаков, І.О. Остапчук) [9] маршрути екологічних 
екскурсій в межах індустріального міста демонструють наслідки нераціонального 
використання ресурсів та розкривають можливості відновлення постіндустріальних 
ландшафтів. Розробка та впровадження інструментальних цінностей екотуристичної 
діяльності дозволить сучасній молоді визначити спектр якісних туристичних послуг, 
які створюватимуть найкращі умови для формування екологічної культури як якості 
особистості.  
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Сучасний стан розвитку України характеризується кардинальною перебудовою 

господарського комплексу, основною метою якої є формування ефективної 
національної економіки та її регіональних сегментів. У контексті побудови соціально-
орієнтованої моделі економіки до національних пріоритетів належить розвиток 
туристичної галузі, оскільки вона характеризується високою прибутковістю, швидкою 
окупністю інвестицій та виключно соціальною спрямованістю [1, с. 5]. 

Потенційні туристичні можливості України безмежні, проте туристична галузь 
протягом тривалого часу відчуває на собі вплив таких негативних чинників: 
відсутність послідовної державної політики у сфері туризму, стратегії та програми 
розвитку туризму і курортів; багаторазова трансформація центрального органу 
виконавчої влади у сфері туризму; нехтування міжнародним досвідом розвитку 
туризму, неефективне  та нераціональне використання природних ресурсів, а також 
відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та її регулювання, недостатньо 
розвинена інфраструктура, погана система транспортного обслуговування туристів та 
населення стають на заваді швидкому піднесенню та поширенню туристичного 
іміджу країни, тим самим відлякують потенційних туристів.  Не менш важливим та 
болючим питанням залишається якість надання туристичних послуг [2].  За цим 
показником Україна дуже відстає від інших держав із подібним рекреаційно-
туристичним потенціалом. Внаслідок цього багато наших співвітчизників 
надаютьперевагу іноземним курортам,отримуючи фактично за ту саму ціну 
набатагато вищий рівень обслуговування та комфорту, стаючи при цьому інвесторами 
в економіку інших держав  
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Затяжна фінансово-економічна та політична криза (революція 2014 року, 
анексія Криму, воєнні дії на сході України) зумовили ситуацію суттєвого зменшення 
обсягів діяльності та значної втрати туристичного потенціалу країни. За оцінками 
експертів Асоціації лідерів туристичного бізнесу розмір втрат українського туризму з 
початку 2014 року складає 70-80% , значна частка якого пов‘язана з переорієнтацію 
попиту громадян України, що відпочивали в Криму на інші регіони південної частини 
материкової України (Миколаївська, Херсонська та Одеська області), а також Єгипет, 
Грузію і Болгарію. Кількість іноземних туристів, які в'їхали в Україну в січні-червні 
2018 року, скоротилася на 1,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 
6,22 млн осіб.[4]. 

Усі ці чинники негативно вплинули на потік іноземних туристів до України, 
який за останні роки зменшився удвічі. Як наслідок, відбулося значне скорочення 
питомої ваги туризму в структурі внутрішнього валового продукту України, у 
тому числі доходів від туристичних послуг та послуг готелів, туристичного збору, 
валютних надходжень, інвестицій у туристичну інфраструктуру, робочих місць 
[2]. 

Єдиним шляхом розв’язання системних проблем у сфері туризму та курортів 
стає стратегічно орієнтована державна політика, основним завданням якої є 
визначення туризму одним з основних пріоритетів держави, впровадження економіко-
правових механізмів щодо успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних 
механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційномаркетингових 
заходів з формування туристичного іміджу України [3]. 

На сьогодні туризм виступає активним чинником активізації міжнародного 
співробітництва. Однак без важелів державного втручання, тобто регулювання 
туристичної галузі, успішний вихід України на зовнішні ринки туристичних послуг 
неможливий. Державі необхідно досягати високого рейтингу в розвитку цієї галузі. 
Мається на увазі не лише величезний потенціал акумуляції фінансових ресурсів, а й 
міжнародний авторитет і сфера впливу в глобальному середовищі. Для досягнення 
такого результату Україні необхідна ефективно розроблена стратегія «завоювання» 
світового туристичного ринку.  

При розробці стратегії необхідно враховувати той факт, що найкращі умови 
розвитку туристичних послуг уже є сформованими і досконалими в розвинутих 
державах, а це, в свою чергу, сприяє розвитку жорсткої конкуренції на цьому ринку. 
16 березня 2017року Уряд України схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів 
на період до 2026 року [3].  

Цей документ розроблено з метою створення умов для забезпечення 
прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у 
високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь.  
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Запровадження Стратегії передбачається за такими напрямками: забезпечення 
безпеки туристів та захист їх законних прав та інтересів; імплементація 
законодавства ЄС у сфері туризму; забезпечення комплексного розвитку територій, 
зокрема створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову 
туристичної інфраструктури; удосконалення системи професійної підготовки 
фахівців сфери туризму; формування та просування позитивного іміджу України, як 
країни привабливої для туризму [3].  

Отже, Україна має значний туристичний потенціал і всі передумови для 
розвитку  відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він є джерелом 
надходжень до бюджету, створює нові робочі місця, розвиває всі галузі, пов'язані з 
виробництвом туристичних послуг, сприяє зростанню добробуту населення, 
розширенні міжнаціональних контактів, що призведе до економічного зростання як в 
цій галузі, так й в країні в цілому. 
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Процеси соціально-економічних трансформацій, що відбуваються в аграрному 
секторі економіки України, зумовлюють пошук нових нетрадиційних організаційно-
правових форм підприємництва, спрямованих на забезпечення економічного 
зростання. Одним із пріоритетних шляхів подолання кризи, що склалась в аграрному 
секторі, є активізація сільського населення до підприємницької діяльності в 
невиробничій сфері сільського зеленого туризму. Його становлення та розвиток 
сприяють системному вирішенню організаційно-економічних проблем, пов'язаних із 
відтворенням трудового потенціалу в аграрній сфері, формуванням нових напрямів 
виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції, підвищенням зайнятості 
сільського населення, зростанням доходів та підвищенням його життєвого рівня [1, 
с.103].Привабливість сільського зеленого туризму складається не тільки в доході 
власникам будинків, але й інших жителів села. Створюються нові робочі місця в сфері 
обслуговування туристів, збільшується попит на продукти харчування, сувенірну 
продукцію й вироби місцевих майстрів, активізується будівництво й транспортні 
послуги [2, с.129]. 

Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, 
культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також 
лікувально-рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом 
та добрими і працьовитими людьми. Сільський відпочинок в Україні за рахунок 
збереження етнографічної самобутності повинен набути національного значення. 

Аналіз перспективи розвитку сільського зеленого туризму виявив, що на 
сьогоднішній день існують три основні фактори: 

1) він дає поштовх для відродження й розвитку традиційної культури: народної 
архітектури, мистецтва, промислів – всього, що складає місцевий колорит, і що, поряд 
із природно-рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для відпочиваючих; 



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
166 

2) через сільський відпочинок мешканці урбанізованих територій з масовою 
культурою мають можливість пізнати справжні українські традиції; 

3) етнокультура села представляє Україну світові й приваблює також іноземних 
туристів. Тому, як передумову успішного розвитку відпочинку в сільських 
етнографічних районах треба розглядати формування ідеології відродження й 
розвитку всього спектра традиційної культури, починаючи від форм господарських 
занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі чинники для 
індивідуального відпочинку в данних  районах.Результати аналізу показали, що 
сприйняття сільського відпочинку пересічним міським мешканцем України зараз 
коливається в широкому діапазоні: від цілковитого неприйняття цієї форми 
відпочинку до величезного захоплення його екологічністю й економічністю [3]. 

 З метою прискореного розвитку такої важливої ділянки надання послуг, як 
сільський зелений туризм, пропонується:присвоєння категорії необхідне для 
обов’язкового матеріально-технічного оснащення підприємств, відповідних умов 
надання послуг і розцінок у розрахунку на один день відпочинку; розробити 
рецептурні довідники і меню для харчування туристів відповідно до категорії 
підприємства; розробити розрахунок (калькуляцію) відрахувань від доходів 
підприємства на розвиток благоустрою території в місцях відпочинку туристів. 

Сільський зелений туризм – корисний як для відпочиваючих, так і для 
господарів-селян, сільських громад, регіонів і держави в цілому, сприяє розвитку 
багатьох пов’язаних з ним галузей економіки. Його розвиток також сприятиме 
збереженню селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, це 
додаткові можливості для популяризації української культури, поширення знань та 
інформації про історичні, природні, етнографічні особливості України, що заслуговує 
на всіляку підтримку з боку держави. 

Таким чином, з метою розвитку сільського зеленого туризму в Україні, 
пріоритетним завданням є створення загальної необхідності невідкладного 
розв'язання соціально-економічних проблем сучасного села, що передбачає 
відновлення трудового потенціалу, припинення безробіття, міграційних процесів, 
підвищення матеріального достатку сільського населення тощо. Отже, у цьому 
контексті сільський зелений туризм слід розглядати як одне з важливих явищ 
сучасності, підпорядкованих дії об'єктивних законів розвитку суспільства, економічна 
сутність якого спрямована на підвищення зайнятості сільських мешканців, зростання 
їх доходів та підвищення життєвого рівня в цілому. 
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In modern conditions, an increase in tourist flow has had a positive effect on the 

development of subjects of tourism activities and the realization of the country's tourism 
potential in the domestic and foreign tourism market, as a highly profitable sector of the 
national economy, which requires the introduction of effective organizational and economic 
mechanisms for the development of tourism. 

In the Strategy for the development of tourism and resorts of Ukraine for the period 
up to 2026 [1], one of the strategic goals of the development of the tourism sector, taking 
into account the current state and development trends of Ukraine, is the creation of a 
competitive national tourist product adapted to the requirements and expectations of 
consumers. The question remains of the need to determine the conditions for the 
implementation of marketing activities in the management system of tourism enterprises, 
since the specifics of the tourist services market are determined by the interdependence 
between marketing activities and market segmentation for product promotion and the 
limited marketing process. 

The purpose of the study is to determine the direction of marketing management in 
the development of tourism.  

Optimization of the subject of tourism activities involves, taking into account its 
features, the need to manage its marketing activities on the basis of the study of the tourism 
market (segmentation, planning, etc.) to improve the efficiency of the enterprise and meet 
the needs of tourists, it requires a study of marketing management depending on the type of 
competitive behavior of a tourist activity subject. 

The number of foreign citizens who visited Ukraine in 2017 was 14.2 million and the 
number of Ukrainian citizens who went abroad was 26.4 million [2]. However, the number 
of tourists - citizens of Ukraine, served by subjects of tourist activity during the year, 
amounted to more than 2,800,000 people [2]. 

The number of subjects of tourism activity increases every year and in 2016-2017, 
the network of tourism enterprises (legal entities and individual entrepreneurs) amounted to 
3506 units, which is 324 units more than in 2015. In the structure of the network by type of 
subjects of tourist activity from 75% to 80% for 2013-2017 were travel agents of the total 
number of subjects [2]. 
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Table 1.  
Dynamics of tourist flow for 2012-2016, PPL 

  Number of 
citizens of 
Ukraine 
traveling 
abroad 

Number of 
foreign 

citizens who 
visited 

Ukraine 

Number of tourists 
served by the 

subjects of tourist 
activity of Ukraine 

Including 

foreign 
tourists 

overseas 
travelers 

domestic 
tourists 

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 
2014  22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 
2015  23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 
2016  24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561 
2017 26437413 14229642 2806426 39605 2289854 476967 

Source: According to the State Statistics Service of Ukraine [2] 
 
In connection with the change in the directions of tourist flows in the country and 

especially the development of domestic tourism, in recent years, there has been a change in 
the structure of the development of the industry in a regional context [4]. 

A significant part of the regional markets for tourism services requires strengthening 
the work of regional subjects of tourism activities in the direction of attracting tourists who 
will be served by them, that is, domestic tourists, and increasing the volume of services to 
citizens of Ukraine who will travel abroad and foreign citizens who are to visit Ukraine 
through the improvement of state support of the tourist services market. In this direction, the 
Strategy of Development of Tourism and Resorts for the Period up to 2026 was approved by 
the Cabinet of Ministers of Ukraine, which will help support the formation of a tourist and 
recreational space (coordinating role of the state) by creating and ensuring the functioning 
of tourism development zones the basis of the implementation of information and marketing 
activities on the formation of the tourist image of Ukraine and the branding of territories 
(the creation of national network of tourist brands of Ukraine) [1]. 

Since marketing in tourism is carried out at the macro and micro levels, marketing 
promotion at the macro level includes a set of activities aimed at the implementation of a 
competitive tourist product of the country as a whole, as well as advertising of tourist 
regions. Therefore, with the development of globalization, it is required on the part of the 
state to improve the information infrastructure of tourism services through the creation of 
tourist information centers and the promotion of tourism products. The choice of marketing 
tool depends on various factors, namely: the amount of budget financing, the demand for a 
tourist product, the level of competition.  

Therefore, one condition for the sustainable development of the tourism industry is 
the development of fair competition [1], however, competition in marketing must be 
stimulated as a rivalry between subjects of tourism in both the domestic and foreign 
tourism market, which will increase the effectiveness of marketing support for competitive 
activity. 
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At the micro level, the need to constantly account for the competitive factor in 
marketing activities produces an array of information based on monitoring competitors' 
actions, but today monitoring competitors alone is not enough to increase the effectiveness of 
marketing activities of tourist activities [3].In modern conditions, the marketing activities of 
subjects of tourism activities should consist in the implementation of competitive analysis 
and intelligence in a marketing environment that will provide the enterprise with competitive 
advantages by taking their results into account when making decisions and developing a 
development strategy in the tourism market based on predicting changes in competitor 
behavior. The increase in the number of subjects of tourism activity will only lead to 
increased competition in the tourism market, and require the leadership to institutionalize 
competitive intelligence as a marketing tool.The marketing activities of tourism enterprises 
are managed on the basis of tools for analyzing and identifying threats of competitive 
behavior in the tourism market with the need to take into account the type and selection of a 
strategy of competitive behavior, as well as conducting long-term planning of marketing 
activities of an enterprise with marketing programs, operational segmentation responding to 
the demands and changes in potential demand to create a competitive tourist product [3;5]. 

Conclusion. Modern realities of European integration processes determine the 
importance of raising the image of Ukraine, which requires a transition to new standards 
and updating of the tools of strategic management of marketing activities, taking into 
account the specifics of the subjects of tourism activities. The change in the level of 
competition only underlines the importance and necessity of constantly improving the 
system of managing the marketing activities of subjects of tourism in terms of the formation 
and development of the consumer value of the marketing offer of a tourism product.One of 
the ways to achieve competitive advantage in the long term is the partnership and 
cooperation of the executive authorities (local government) with the subjects of tourism 
activities, which will coordinate marketing interaction in the implementation of the tourism 
product and ensures competitive advantages in the area of interests: the state and local 
governments, consumers and subjects of tourism activities. 
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Economic growth and increase of the role of transport services of world economic 

relations and achievement of transport security of foreign economic relations of Ukraine 
involves activation of development of national sea transport potential according to criteria 
of reliability, competitiveness and quality of servicing of freight traffic. 

A prerequisite for overcoming the crisis in the Ukrainian economy is the effective 
development and functioning of the transport system, which is based on the marine 
complex. By creating preconditions for social and economic development of the country, 
maritime transport ensures the unity of the main parts of the national economic complex. 

The most important condition for effective management of economic processes is the 
provision of entrepreneurial activity on the basis of the country's adequate industrial and 
transport policy, a fairly balanced social policy and a multidimensional institutional policy. 

The principles of economic growth include: sustainability, balance, consistency, 
innovation, quality, regulation and environmental safety. 

The conditions that stimulate sustainable economic growth in the long run include the 
accumulation of human capital, fundamental and applied research, the formation of 
economic institutions and infrastructure, effective public policies, social stability, quality 
education, etc.The presence of these conditions allows to ensure: scientific and 
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technological progress, increase of labor productivity, decrease of average costs, increase of 
productivity of human capital, modernization of physical capital, growth of incomes of the 
majority of subjects of the economy. 

Growing GDP is the basis for solving economic, social and political tasks that 
formed at the expense of economic growth. In addition, the sustainability of the economy 
involves a high degree of adaptation to changes in external and internal factors of 
development. Therefore, economic growth positively affects the stability of the economic 
system through the change in the structure of GDP, improving the proportions of 
development. 

Improving the transport infrastructure and all parts that contribute to the formation 
and development of the market for transport services, leads to a reduction in the cost of 
transportation of goods and the growth of opportunities for access to various commodity 
markets. The growth of export opportunities leads to increased production, sales growth, 
restructuring of the company's product line, the creation of new logistic chains, and lower 
cost of production. Reducing the cost of transportation of goods leads to greater market 
access, expanding the labor market [1, p. 72]. 

At present, the development of industrial infrastructure and, first of all, transport, in 
which the water system plays an important role, is becoming increasingly important for the 
intensification and increase of production efficiency [2, p. 3]. 

The main directions of the economic development of the national economy are also 
determined by the requirements for maritime transport for the qualitative and complete 
satisfaction of the needs of all forms of transport and economic relations and the efficient 
use of their own resources. Achievement of these goals may be based on economic laws of 
development of transport. These include: 

- balance of the main transport services market departments; 
- reduction of delivery terms; 
- improvement of coordination of activity of certain types of transport on the 

principles of multimodal transport technologies and international transport corridors; 
- introduction of advanced technical instruments and technological processes 

ensuring constant competitiveness; 
- optimization of the rate of renewal and strengthening of the material and technical 

base on the criteria of constant life cycle efficiency; 
- expansion of the application of progressive forms of organization and management 

of transport processes; 
- reducing the negative impact of transport on the environment [3, p. 38]. 
A number of problems, that previously hampered the development of economic 

independence of enterprises, but were not decisive in the process of managing economic 
growth, highlighted in the process of developing national maritime transport under 
conditions of severe external influence and limited investment resources. Currently, there is 
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a clear trace of a number of negative phenomena in the management mechanism of the 
emergence of new countries as naval states. 

Maritime trade ports are complex social and economic systems. They ensure the 
efficient use of all types of transport, rational transport and economic relations, the 
timeliness of the beginning, completion or continuation of transportation of goods under 
severe environmental restrictions. 

When forming a strategy of state support for enterprises of national maritime 
transport, it should be taken into account that the results of their activities depend on the 
maximum participation in the maintenance of single cargo flows. At the same time, the 
turnover of the fleet and ports reflects only the degree of development of production 
potential and its competitiveness. 

The final parameters of the development of shipping companies should be consistent 
with the principle of sustainability and adaptability - stable work with allowable deviations 
of environmental parameters (demand, variation of tariff rates). Thereby, business decisions 
are limited to the formation of a system-wide or macroeconomic effect. 

Shipping companies should be guided by the parameters of their development, in 
which it is possible to control and influence changes in the environment of the operator 
activity. A critical criterion for managerial decisions should be the formation and 
conservation of the shipping company's capital. 
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Вступ. Сьогодні понад 95% часу обороту товарів доводиться на логістичні 

операції. Проведені у Великобританії дослідження показали, що у вартості продукту, 
що потрапив до кінцевого споживача, більше 70% складають витрати, пов'язані зі 
зберіганням, транспортуванням, упаковкою та іншими операціями, що забезпечують 
просування матеріального потоку. [1] 

Логістичне управління операціями являє собою розробку і впровадження 
комплексу рішень для поліпшення просування матеріального потоку і орієнтованого 
на мінімізацію витрат і оптимізацію часу руху матеріального потоку в усій 
логістичній ланцюга. Так стосовно транспортно-складських операцій істотну роль 
грає зниження витрат на транспортування і зберігання, підвищення рівня надійності 
перевізника і складу, збільшення оборотності транспортно-складського комплексу, 
здатність реагувати на зміни попиту послуг і т.д. [2-3] 

Істотну роль в логістичному управлінні становить інтеграція і взаємодія 
логістичних процесів, які підвищать рівень надійності і функціональності системи. 
Зокрема для для підвищення рівня управління можливе застосування логістики 
запасів і закупівель в поєднанні з транспортною логістикою. Незважаючи на те, що 
запаси - це витрати, їх відсутність призводить до ще більших втрат в слідстві 
дефіциту, коливання попиту і ціни, а також ряду інших факторів. У зв'язку з цим 
актуальною проблемою стає зменшення витрат на управління запасами і підвищення 
рівня взаємодії систем [4-5]. 
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Постановка проблеми. Приймаючи рішення про створення будь-якого виду 
запасів підприємство базується  на глибокому порівняльному аналізі при створенні 
запасів і їх відсутності. У більшості випадків запаси створюються на стику 
логістичних систем різних рівнів і спрямувань, наприклад між виробничою і 
дистрибуційної системою і т.д. Або ж всередині системи - внутрішньовиробничі 
запаси, переміщення всередині кампанії, запаси дистриб'ютора і т.д. В даному 
випадку об'єктом дослідження є процес взаємодії транспортної системи та системи 
управління запасами. Предмет дослідження - підвищення ефективності операцій 
повалити інтеграції. Мета: впровадження доступних логістичних процесів на 
транспорті для підвищення рівня управління систем та зменшення вартості утримання 
запасів в тому числі і транспортних. Для реалізації мети ставляться такі задачі: 

1. Визначення місць взаємної інтеграції процесів 
2. Інтеграція процесів транспортної логістики в систему закупівель 
Результати досліджень. При використанні логістичного підходу показниками 

якості виконання транспортно-складських операцій є: надійність, функціональність і 
доступність.В даному випадку функціональність - це технічна можливість доставки 
однієї партії замовлення. Іншими словами параметр обмежує вибір перевізника через 
відсутність у нього необхідних ресурсів або їх кількості в період часу. Даний 
параметр є одним з основних в логістичних системах і є найбільш зручним для 
поєднання операцій. Інтеграція процесів транспортної логістики в систему закупівель 
проводиться за рахунок надійності та доступності перевзчіка.  

Одним з багатьох способів визначення надійності перевізника є залежність 
передбачуваного доходу від зменшення ціни через ризики. 

Враховуються також і втрати в часі проходження до пункту навантаження, що 
спричинить за собою додаткові витрати. У свою чергу замовник може запропонувати 
надбавку і очікувати певну кількість часу. Таким чином рухомий склад повинен 
знаходитися в певному радіусі віддаленості. Іншою особливістю є наявність рухомого 
складу, придатного для перевезення. Так рухомі одиниці можуть бути спеціалізовані 
під перевезення певного виду вантажу (зерновози, цементовози, мінераловози) або ж 
бути призначеними для перевезення різних типів вантажів (криті, тент, бортові).  

У виняткових випадках рухомі одиниці можуть використовуватися не за 
призначенням, як наприклад рефрижератор можна використовувати як критий. Для 
моніторингу названої вище інформації необхідний параметр, що визначає доступність 
як ймовірність наявності потрібної кількості рухомих одиниць в певному радіусі від 
місця завантаження в момент часу. 

Висновки. Визначено місця взаємної інтеграції процесів, якими стали 
параметри розрахунку - час виконання і розмір замовленняЗа допомогою умов 
надійності і доступності частково інтегрований технологічний процес роботи 
транспорту.  
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Визначено взаємозв'язок між деякими елементами систем, такими як 
залежність між точкою замовлення і доступністю, між розміром замовлення і 
надійністю. Виявлено подальші можливості використання подібних синтезів: способи 
підвищення взаємодії систем, використання взаємних переваг. 
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OF DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ  

 
Трушкіна Н.В.,  

к.е.н., старший науковий співробітник 
Інститут економіки промисловості НАН України 

м. Київ, Україна  
 
Одним із стратегічних напрямів національної економіки є формування й 

розвиток транспортно-логістичної системи. Це обумовлено сучасними реаліями 
стрімкого розвитку транспортної логістики в умовах інтеграції до європейської та 
глобальної  транспортних систем та інфраструктур. 

У зв’язку з цим на даному етапі виникла необхідність пошуку якісно нових  
підходів до організації та регулювання діяльності в транспортній сфері. І, в першу 
чергу, це стосується вдосконалення нормативно-правового регулювання розвитку 
транспортно-логістичної системи. 

До основних діючих законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють 
діяльність у транспортній галузі в Україні, можна віднести такі:  

- Закони України: «Про транспорт», «Про внутрішній водний транспорт»,  
«Про морські порти України», «Про автомобільний транспорт», «Про залізничний 
транспорт»; 

- Транспортна стратегія України на період до 2020 року (втратила чинність), 
Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, Стратегія  
сталого розвитку «Україна – 2020», Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду 
до 2020 року, Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 
період до 2020 року, Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства на період до 2020 року, Державна цільова програма 
розвитку аеропортів на період до 2023 року, Стратегія розвитку морських портів 
України на період до 2038 року;  
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- Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Водний кодекс 
України, Кодекс торговельного мореплавства України, Бюджетний кодекс України, 
Податковий кодекс України, Повітряний кодекс України тощо. 

Узагальнення вищеперелічених документів показало, що більшість із них не 
кореспондується один з одним, відсутня їх відповідність сучасним умовам 
господарювання. Як правило, в законодавчих і програмних документах 
застосовуються такі терміни, як «транспортна інфраструктура», «мережа кластерів» і 
«стратегічні об’єкти інфраструктури» (залежно від видів транспорту). У деяких актах 
розглядаються лише види транспорту. 

У законодавчих і нормативно-правових актах України відсутнє визначення 
поняття «транспортно-логістична система», не прописано загальних засад 
функціонування та розвитку транспортно-логістичної системи та не розкрито зміст 
механізму реалізації. 

Разом з тим, як показує аналіз, у законодавстві України є спроби забезпечення 
реалізації механізмів розвитку транспортно-логістичної системи. Наприклад, у ст. 21 
Закону України «Про транспорт» зазначено, що «…Єдина транспортна система 
включає транспорт загального користування, промисловий залізничний транспорт, 
відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, шляхи сполучення загального 
користування». Ця система «має відповідати вимогам суспільного виробництва та 
національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього 
комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної 
підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки 
України» [1].  

У ст. 2 Закону України «Про залізничний транспорт» зазначено, що «діяльність 
залізничного транспорту як частини єдиної транспортної системи країни…» [2]. 

У Транспортній стратегії України на період до 2020 року (втратила чинність) 
було визначено, що її реалізація дасть змогу модернізувати транспортну систему та 
підвищити ефективність її функціонування, прискорити темпи інтеграції вітчизняної 
транспортної системи до європейської та світової транспортних систем [3]. У розділі 
«Забезпечення якості та ефективності транспортних сервісів» Середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року відмічено, що інтеграція транспортної 
системи України до міжнародної транспортної системи [4]. 

Як зазначено у Національній транспортній стратегії України на період до 2030 
року, розвиток ефективної транспортної логістики має здійснюватися на основі 
формування та функціонування транспортної інфраструктури й інтелектуальних 
транспортних систем, створення мережі мультимодальних транспортно-логістичних 
кластерів і логістичних центрів, розбудови мережі логістичних систем інноваційного 
типу для обслуговування пасажирів та обробки вантажів [5]. 
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Отже, у результаті дослідження встановлено, що незважаючи на деякі 
позитивні кроки у розвитку законодавства України з регулювання діяльності у 
транспортному комплексі, все ж таки існують проблеми недостатньо ефективного 
нормативно-правового забезпечення у цьому секторі. 

Тому з метою активізації й забезпечення функціонування транспортно-
логістичної системи необхідно внести зміни і доповнення в законодавчі та 
нормативно-правові документи, що регулюють діяльність у транспортній сфері, а 
саме включити розділ «Формування й розвиток транспортно-логістичної системи», у 
якому визначити інституціональні, організаційні та фінансово-економічні засади. 

При цьому транспортно-логістичні системи пропонується розглядати як 
інтегровану сукупність суб’єктів логістичної діяльності та об’єктів логістичної 
інфраструктури країни, які взаємодіють між собою задля оптимізації руху 
матеріальних, транспортних, інформаційних і фінансових потоків, скорочення витрат, 
мінімізації ризиків і зростання рівня логістичного обслуговування споживачів 
транспортних послуг.  

Це сприятиме забезпеченню сталого розвитку транспортно-логістичної системи 
в Україні на основі залучення інвестиційних ресурсів в основні засоби, 
функціонування сучасної транспортної інфраструктури, підвищення якості надання 
транспортних послуг і рівня прозорості фінансових потоків. 

При цьому слід відзначити, що ключовим принципом національного 
законодавства з регулювання розвитку транспортно-логістичної системи має бути 
його гармонізація з нормами міжнародного права. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Зозуля Ірина Миколаївна, 

аспірант кафедри психології  
Державного вищого навчального закладу  

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  
університет імені Григорія Сковороди», 

м. Переяслав-Хмельницький, Україна 
 

Враховуючи соціокультурний запит розвитку конкурентоспроможного 
суспільства на тлі сучасності варто звернути увагу на важливості формування 
креативної особистості. Особистості, яка буде здатною жити в безперервно 
змінюваному світі, долати труднощі й приймати рішення. На думку К. Роджерса та 
А. Маслоу здатність до адаптації особистості в нових соціальних умовах стане 
вирішальним чинником у проблемі розвитку національної конкурентоспроможності. 
Креативні люди, зі слів А. Маслоу, відрізняються більш вірним і правдивим баченням 
світу, здатністю долати стереотипи і суспільні кліше. Науковці вважають 
креативність імперативною умовою самоактуалізації особистості. Суспільство матиме 
перспективу розвитку, на думку А. Маслоу, лише тоді, коли буде спроможне 
виховати таку «Гераклітову людину» [5; 6].  

Н. О. Ветлугіна, Л. С. Виготський, В. В. Давидов, О. В. Запорожець, 
В. Т. Кудрявцев, О. І. Кульчицька, М. М. Поддьяков та ін. довели, що креативні 
здібності яскраво проявляються вже в дошкільному віці [1]. Цей вік є найбільш 
сензитивним періодом розвитку креативності. Дошкільнята, з одного боку, вже готові 
до соціалізації (сформованість мовлення), а з іншого – ще не соціалізовані [2]. 
О. М. Леонтьєв дошкільний вік вважав періодом початкового фактичного утворення 
особистості, періодом розвитку її особистісних «механізмів» поведінки. «У дошкільні 
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роки розвитку дитини зав’язуються перші вузлики, встановлюються перші зв’язки та 
стосунки, які утворюють нову єдність діяльності й водночас нову вищу єдність 
суб’єкта – єдність особистості» [4, с. 13]. Тому сучасна освіта повинна 
спрямовуватись на розвиток креативної особистості вже з дошкільного віку. Адже від 
того, що буде закладено в цей віковий період, великою мірою буде залежати, чим 
керуватиметься дитина в дорослому житті: чи буде вона сприймати й оцінювати події 
та явища зовнішнього світу за раз і назавжди заданими стереотипами й шаблонами, 
чи зможе виробити власні засоби постановки і розв’язання проблем, що, в свою чергу, 
сприятиме розвитку національної конкурентоспроможності.  

Розвиток креативних здібностей у дошкільників залежить від гармонійного 
поєднання природних задатків, нахилів і здібностейвагомих для кожної дитини; 
мотивів діяльності та сприятливого розвивального середовища; інтеграції родинного 
та суспільного виховання, на засадах національної культури та загальнолюдських 
цінностей; формування готовності педагога до інноваційної діяльності. Важливим 
чинником успіху є також виховання морально-вольових якостей, розвиток емоційної 
сфери та набуття дошкільниками певних знань, умінь, навичок, які необхідні для 
проявлення творчого потенціалу.Тому основними педагогічними принципами 
формування та розвитку креативного потенціалу дітей дошкільного віку є: 
оптимальність, індивідуальний підхід, об’єктивність, комплексність і системність, а 
також принцип позитивного емоційного включення. 

Принцип оптимальності передбачає добір педагогом адекватних засобів 
розвивального, виховного та навчального впливів на дитину. Планування навчально-
виховного процесу та організації життєдіяльності дошкільника недоцільно жорстко 
програмувати та детально розробляти. Вони мають бути гнучкими, тобто педагог 
повинен вміти на ходу корегувати весь задуманий сценарій заняття. Творчі завдання 
варто дозувати, повторювати, варіювати, йти трохи попереду: те, що дитина може 
зробити на першому етапі з деякою допомогою дорослого, потім вона вже може 
зробити самостійно. Адже максимальний розвивальний вплив може виявитися 
надмірним, навіть гальмівним для розвитку креативності дитини, а мінімальний – 
недостатнім. Дорослому важливо не заважати дитині творити, бути поряд з нею в 
цьому процесі, приймати і розуміти її позицію, самому бути креативним. 

А. Маслоу вказував, що креативність притаманна кожному індивіду, тому 
потрібно розглядати всіх дітей як особистостей, які відкриті для творчості, та 
створювати відповідні умови розвитку їхніх креативних здібностей. Робота буде 
плідною за умови врахування принципу індивідуального (особистісного) підходу, 
який передбачає комплекс форм, методів, прийомів, засобів, що культивують у 
дитини її сутнісні сили, індивідуальну своєрідність і неповторність, активізують 
самоактивність і формують механізми саморозвитку. Педагог має знати та 
враховувати індивідуальні особливості кожної дитини.  
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Принцип об’єктивності, науковості та доступності передбачає розкриття 
психічних особливостей розвитку дошкільника в його власних закономірностях, за 
законами дитячого розвитку та змісту дитячої психіки на цьому віковому етапі. 
Навчально-виховний процес розвитку креативності дітей дошкільного віку має 
спрямовуватися на забезпечення балансу: прагнень дитини до самореалізації; її 
фондів «можу» (знань, умінь, навичок, здібностей) і «хочу» (інтересів, бажань, планів, 
намірів, почуттів); запрограмованого та спонтанного в бутті дошкільника; 
колективного та особистісного; проявів компетентності в різних сферах 
життєдіяльності [1].  

Організовуючи творчу діяльність дошкільників, слід враховувати також і 
принцип комплексності, системності та систематичності, який передбачає послідовне 
навчання та розвиток дитини. Також слід прослідковувати всі сторони розвитку з 
метою їхнього прогнозування. Адже фрагментарність, однобокість, переоцінка 
значення однієї зі сторін за рахунок нехтування іншими гальмують процес розвитку 
креативності.  

Принцип позитивного емоційного включення передбачає створення 
доброзичливої, спокійної атмосфери довіри та оптимізму, адже поза емоційною 
активізацією взагалі неможлива творчість. Доведено, що ситуативно-емоційні 
процеси є активаторами психіки: вони підвищують працездатність, збільшують 
пороги чутливості, загострюють пам’ять і увагу, ефективно впливають на протікання 
мисленнєвої діяльності. Варто зазначити, що під час розв’язування творчих задач 
недопустимим є створення тривожної та напруженої ситуації перевірки, суперництва. 

Формулюючи принципи та умови розвитку креативності, варто пам’ятати 
теорію О. Запорожця про самоцінність дошкільного дитинства, згідно якої важливо 
штучно не прискорювати психічний розвиток дитини, а збагачувати і наповнювати 
його найбільш значимими формами та способами діяльності.  
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У Законі України "Про освіту" зазначається, що метою вищої освіти є набуття 
високого рівня компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю. 
Розрізняють ключові (набуваються за програмою начальної дисципліни) та 
професійні (набуваються у процесі навчання спеціальних дисциплін) компетентності. 
Серед загальних компетентностей виділяється математична компетентність. Науковці 
визначають, що математична компетентність характеризує готовність випускника 
закладу вищої освіти використовувати математичні знання у професійній діяльності 
майбутнього вчителя математики [1].Значну роль у професійній підготовці майбутніх 
учителів відіграє історія математики. Відомий історик науки О. М. Боголюбов 
зазначає, що пізнання шляхів розвитку математики робить її історію школою думки, 
необхідним елементом освіти [2, с. 9]. 

Досліджуючи можливості історії математики у підготовці студентів, що 
здобувають спеціальність вчителя математики, ми виокремлюємо визначні історичні 
задачі. Це задачі з давніх історичних пам'яток, задачі, створені відомими 
математиками, задачі з давніх друкованих джерел. Вони дають можливість оцінити 
рівень розвитку математики в різні часи, оволодіти методами розв’язування задач 
відомих математиків, здійснити порівняльний аналіз авторських і сучасних методів, 
запропонувати свої методи. Історичні математичні задачі підвищують інтерес до 
вивчення математики. Розв'язування таких задач дає привід до коротких історичних 
екскурсів [3].На нашу думку, в результаті розв’язування визначних історичних задач 
буде набуватися досвід, який можна використати у подальшій професійній діяльності. 
Нами запропоновано систему визначних історичних задач, які доцільно 
використовувати під час навчання курсу "Алгебра і теорія чисел", передбаченого 
навчальним планом для бакалаврів математики [4-6]. Дано рекомендації до конкретних 
тем, наведено історичні довідки, авторські й сучасні розв’язання, рекомендовано 
літературу для самостійної роботи студентів.Виокремлено такі теми робочої програми: 
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подільність чисел, ділення з остачею; найбільший спільний дільник, найменше спільне 
кратне чисел; прості і складені числа;  ланцюгові дроби та діофантові рівняння; 
порівняння чисел за модулем, теореми Ейлера і Ферма; порівняння з невідомою 
величиною; застосування порівнянь.Наведемо приклади для теми "Ланцюгові дроби та 
діофантові рівняння", до якої рекомендовано задачі. 

Задача Діофанта (ймовірно ІІІ ст.) про знаходження двох цілих чисел, яка приводить 
до діофантового рівняння 19х–8у=13 [7, с. 109]. 

Задача Омара Хайяма (1048 – бл. 1131) про найбільш точний календар [8, с. 196]. 
Задача Бхаскари ІІ (нар. 1114 – помер пізніше 1178) про розв’язування рівняння 

100х+90=63у [9, с. 28]. 
Задача Фібоначчі (бл. 1170 – після 1228) про купівлю птахів [10, с. 100]. 
Задача Адама Різе (1492 – 1559) про витрату монет чоловіками, жінками і дівчатами[8]. 
Математичними моделями останніх двох задач є відповідні діофантові рівняння. 
Задача Гюйгенса (1629 – 1695) про виготовлення зубчатих коліс для моделі, що імітує 

рух всіх планет Сонячної системи [11, с. 224]. 
Зауважимо, що запропоновані історичні задачі слід розв’язувати як на 

практичних заняттях, так і рекомендувати їх для самостійної роботи під час 
написання курсових, дипломних робіт. Для історичних довідок можна використати 
біографічний словник [12]. Важливо, що ряд питань з теорії чисел пов’язані з 
програмою шкільного курсу математики. Маючи досвід розв’язування визначних 
історичних задач, його можна використати в своїй майбутній професійній діяльності. 
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With the help of verbs communicative part of speech, mutual effect of communication, 

context of idea, emotional approach, question and answer acts, external side of speech are 
characterized. Considering conceptual organization of relevant context place in 
matriculation of cognitive aspects of semantics and use of verbs create chance for 
productive settlement of classification of the speech verbs. Such approach enables to 
conceptualize communication place, demonstration of some fragments of intralingual 
system, as well as determination of which idea (concept) is nominative essential. The 
determinations of composition of any conceptual scheme are carried out based on definition 
of explanatory dictionaries [1].  

The works of some researchers were used in the preparation of this article, as well as 
researches were conducted on the specimens selected from explanatory dictionaries of 
English language [2]. 

We can refer this classification as following by taking into account semantic 
classification of verbs in discussible and multisystem languages which come across in the 
course of exploration of verbs:  

1. Verbs referring to speaking act in English; 
2. Verbs referring to approving act in English; 
3. Verbs referring to refusal act in English; 
4. Verbs referring to question and answer in English; 
5. Lower and high toned verbs in English; 
6. Verbs referring to order, request, recommendation acts in English; 
7. Verbs referring to mood in English. 
The above-mentioned classification of verbs refers to the sense of meaning, as well as 

colourfulness of semantics thoroughly.  
Verbs referring to speaking act in English arouse interest for its usage position and 

structural specifications. Speech verbs are included in the discussible theme in general 
linguistics, as well as in English linguistics and are actual as a theme of research.  
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Speech verbs are the most capacious category after work and action verbs in all 
languages of the world. However, this theme has not been researched from typological and 
national aspects either in Azerbaijan linguistics or English linguistics. Therefore the 
exploration of this theme has the great importance both in Azerbaijan and English 
linguistics and general (theoretical) linguistics. The topicality of this theme is measured by 
this feature. Speech verbs hold special place in lexical system of language, because they 
compose the structure of speech act and directed to the main functions of language and 
realization of specific functions of speech derivatives. Speech verbs represents complex 
denotate. The context of idea, communicative side of speech, mutual effect and relation of 
communicants , emotional relation, evaluation and external side of speech are characterized.  

In this sense, the semantic basis of speech verbs allows the language user to choose a 
specific grammatical construction in the production of speech. Also linguistic form is 
subservient to conceptual structure [3]. 

Considering conceptual organization of relevant context place in matriculation of 
cognitive aspects of semantics and use of verbs create chance for productive settlement of 
classification of the speech verbs. Such approach enables to conceptualize communication 
place, demonstration of some fragments of intralingual system, as well as determination of 
which idea (concept) is nominative essential.  The determination of composition of any 
conceptual scheme are carried out based on definition of explanatory dictionaries  

Semantics arouses great attention, because its slight exploration comes from its   nature, 
development legalities, deep matriculation of its relation with thinking and speech. This also 
derivates the topicality of the matriculation of verbs. Thinking verbs represents special 
action together with speech verbs that this is called as speech-thought activity. Speech 
carries out the main: communicative, cognitive and expressive functions, thus it forms the 
speech activity develops linguistics and communicative structure and results are gained by 
summarizing the thoughts by the subject.  
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Одночасно позитивний і негативний вплив на життя українців здійснюють 

об’єктивні процеси всесвітньої глобалізації, що характеризуються посиленням 
міжнаціональних зв’язків, які забезпечують швидкий обмін ідеями, ідеалами, 
зразками поведінки тощо. З одного боку, утвердження філософії людиноцентризму, 
гуманізація відносин на всіх рівнях активізують упровадження стандартів 
демократичного суспільства та формування людини з новим світоглядом, що 
базується на гармонійній взаємодії з довкіллям та іншими людьми. З іншого боку – 
тотальна влада корпоративного капіталу в усіх сферах суспільного життя, зокрема в 
духовній, призвела до втрати ціннісних орієнтирів певною частиною громадян нашої 
країни, і особливо здобувачами освіти. Отже, в умовах трансформації всіх сфер 
життєдіяльності людини реалізація аксіологічного підходу у формуванні цінностей і 
ціннісних орієнтацій підлітків як компонентів естетичного виховання набуває 
особливої значущості, адже від характеру ціннісно-світоглядного ставлення підлітків 
до світу багато в чому буде залежати майбутнє нашої держави, українського 
суспільства та його культури.  

З огляду на активізацію демократичних перетворень в Україні, які 
характеризуються упровадженням у сферу суспільного життя демократичних 
цінностей, орієнтацій і норм поведінки, потребує вирішення на теоретичному і 
практичному рівнях проблема виокремлення системи естетичних цінностей, яка є 
базовим компонентом естетичної культури підлітків як суб’єкта взаємодії у 
суспільному житті. Для нашого дослідження є важливим усвідомлення актуального 
для сьогодення змісту дефініції «цінність» як певні ідеали, фундаментальні поняття і 
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цілі, якими живе суспільство і в здійсненні яких вбачає сенс свого існування; 
загальний «еталон», на який орієнтуються виховання та розвиток [4, с. 98] та основи 
духовного та матеріального життя людини, які визначають мету, сенс, значення, 
наміри, нормативність і формальні межі її самореалізації [3, с. 76].  

Спробуємо визначити особливості реалізації компетентнісного підходудо 
естетичного виховання підлітків в умовах взаємодії загальноосвітніх та позашкільних 
закладів. Звертаючись до наукових праць, у яких трактується сутність поняття 
«компетентність» та дослідивши різноманітність поглядів науковців на зміст терміну 
«компетентність», зауважимо, що всі вони визнають, що цей феномен базується на 
комплексі знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень та набутого досвіду, які 
дозволяють особистості ефективно діяти у різних сферах життя [2].  

Застосування компетентнісного підходу у виховному процесі спрямоване на 
реалізацію теоретично обґрунтованої системи ідей, принципів, способів і форм 
діяльності загальноосвітнього та позашкільного закладів, яка забезпечує становлення 
і розвиток здатностей підлітка-суб’єкта, коли вони у процесі естетичного виховання 
обирають напрями діяльності, власного розвитку і саморозвитку. 

Результатом реалізації компетентнісного підходу в педагогічному процесі є 
здобуття підлітками здатностей використовувати інтеріоризовану систему цінностей 
для конструювання нових моделей власної діяльності, добиватися нових 
результативних дій і взаємодії, необхідних для розв’язання різноманітних проблем у 
різних сферах життя. Врахування цих положень зумовлює організацію естетичного 
виховання підлітків на засадах особистісно зорієнтованого підходу, згідно з яким 
вихованець визнається унікальною, наповненою різними устремліннями, 
прагненнями та інтересами особистістю, рівноправним суб’єктом виховної взаємодії, 
а сам виховний процес спрямовується на реалізацію сутнісної природи особистості-
суб’єкта та характеризується:  

–  створенням виховних ситуацій, які забезпечують розвиток свідомості такого 
рівня, який спонукає учня до самопізнання та самоактивності;  

– забезпеченням права підлітка на свободу вибору ціннісної позиції та 
можливість її реалізації у поведінці, спілкуванні, діяльності;  

– налагодженням паритетної творчої взаємодії всіх учасників виховного 
процесу, яка уможливлює самостійний пошук та реалізацію підлітками якісно нових 
способів діяльності;  

– використанням психологічних механізмів виховання, спрямованих на 
максимальне залучення всіх компонентів структури особистості (свідомості, емоцій, 
волі) до демократичної соціальної та міжособистісної взаємодії;  

– реалізацією педагогом виховної позиції розуміння, визнання, прийняття та 
підтримки, яка сприятиме розвитку в учня здатності розуміти свою внутрішню й 
зовнішню ситуацію для свідомого вибору поведінкової тактики, спроможності 
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долучитись до процесу становлення і формування самого себе, тобто набуття власної 
відповідальної свободи [1, с.34-37].  

Базуючись на висловлених вище положеннях, ми обстоюємо думку про те, що 
самореалізація та саморозвиток підлітків в естетичному вихованні відбуватиметься 
більш повно та ефективно, якщо вони займатимуть позицію суб’єктів означених 
процесів. Це зумовлює застосування суб’єктно-діяльнісного підходудо естетичного 
виховання підлітків у процесі взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів. На основі аналізу наукових праць Б. Ананьєва, К. Абульханової-Славської, 
А. Брушлинського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, О. Плахотнік, С. Рубінштейна, 
В. Слободчикова, В. Татенка, Д. Узнадзе можемо стверджувати, що використання 
суб’єктно-діяльнісного підходу в естетичному вихованні підлітків полягає у сприянні 
становленню підлітків як суб’єктів взаємодії загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів, інституціями та ін. У цьому контексті підліткам необхідно 
усвідомити, що естетичне виховання базується на засадах взаємодії загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів, тому особистість набуває ознак суб’єкта, 
беручи безпосередню участь в естетичному вихованні саме в цих закладах. 
Відповідно до цього, підліток як суб’єкт естетичного виховання – це особистість з 
естетичною свідомістю, що з урахуванням вікових особливостей включена у 
взаємодію; його активна діяльність спрямована на перетворення світу на засадах 
цінностей мистецтва та культури, а також спроможний змінити самого себе.  

Отже, реалізація суб’єктно-діяльнісного підходу в естетичному вихованні 
підлітків у взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів полягає у 
сприянні становленню підлітка як суб’єкта, здатного до самовизначення, може 
усвідомити мету й мотиви власної діяльності в естетичному середовищі, планувати, 
самостійно діяти та здійснювати самооцінку своїх дій і вчинків, набуваючи досвіду 
естетичної діяльності у процесі взаємодії загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів, з іншими людьми та інституціями.  
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У сучасній спеціальній освіті актуальним постає питання цілеспрямованого 
формування соціальної компетентності у дітей із порушенням інтелекту, котра у свою 
чергу є основою їх успішного соціального розвитку. У дослідженнях В. Бондаря, 
Л. Вавіної, В. Нечипоренко, К. Островської, В. Синьова, Л. Хайртдинової та ін. 
вивчалися різні компоненти соціальної компетентності дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. 

Питання формування та розвитку соціальної компетентності дошкільників з 
розумовою відсталістю є актуальним та пов'язано з наявним у дітей даної нозології 
соціальним вивихом. Порушений соціальний розвиток дітей із розумовою відсталістю 
вимагає спеціального організованого навчання у дошкільному навчальному закладі, 
котрий на сьогодні є осередком виховних сил суспільства, котрий інтегрує виховний 
потенціал різних агентів соціалізації в рамках соціально-педагогічної діяльності, що 
сприяє закладанню основ соціальної компетентності дитини. Крім того, у суспільстві 
спостерігається зростання попиту на дошкільну освіту дітей із розумовою відсталістю 
у закладах загального та спеціального призначення, що вимагає розвитку 
альтернативних (нових) форми дошкільної освіти, де соціальному фактору виховання 
приділяється підвищена увага. 

Соціальний розвиток особистості - це кількісні і якісні зміни особистісних 
структур у процесі формування особистості в результаті її виховання і соціалізації [1; 
2; 3]. Це природне і закономірне явище, характерне для людини, що знаходиться з 
народження в соціальному середовищі. У свою чергу оточуюче середовище виступає 
одним з основних механізмів соціального розвитку, без якого особистість не може 
бути сформована. Л. Виготський підкреслював, що кожна дитина проходить усі етапи 
соціального розвитку, набуваючи нових особливостей особистості, із оточуючої її 
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соціальної дійсності. Дослідник стверджував, що у процесі розвитку людина 
проходить шлях від соціального до індивідуального. 

На думку, А. Майєр завдання освіти дітей дошкільного віку є соціально-
психолого-педагогічною супровід її індивідуального розвитку, котрий забезпечує 
адаптацію, інтеграцію і індівідуалізацію дитини в соціальному світі. Соціальне 
особистісне становлення розвитку дитини виступає стратегічною лінією. Так, дитина 
із порушеннями розумового розвитку у молодшому дошкільному віці має виділяти 
себе з навколишнього світу, усвідомлювати своє «Я», тобто бути особистістю, котрій 
притаманні вроджені особливості, такі як:  сила та рухливість нервових процесів; тип 
мислення; темперамент; особливості характеру, психіки; вольові якості; певний тип 
мотивації тощо. 

Формування соціальних уявлень у дошкільників із розумовою відсталістю, 
насамперед спрямовано на набуття базових уявлень про способи соціальної взаємодії 
між людьми. Така дитина має «опановувати» дорослим як знаряддям в системі 
людських відносин, діяльності, спілкування, правил і норм.  

Шлях розвитку кожної дитини - індивідуальний, вона розвивається не тільки 
своїми темпами, але й проходить через індивідуально різні ступені розвитку. 
Формування особистості дитини нерозривно пов’язано із діяльністю і взаємодією. 
Згідно з концепцією неперервної освіти соціальної системи, до п'яти років дитина 
формує уявлення про своє оточення, ідентифікує себе як члена сім'ї та виробляє норм 
спілкування з дорослими та однолітками. 

Провідний канал пізнання світу соціальних стосунків дитиною організується 
через гру та протікає в ній. З п’ятирічного віку у дитини має розпочинатися 
вироблення чітких образів форм життя і діяльності людей, з'являєтися усвідомлення 
відповідальності за власну поведінку та вміння поєднувати декілька соціальних 
ролей. Проте процес формування даних вмінь у дітей із розумовою відсталістю 
самостійно не протікає, а для їх набуття необхідно спеціально організоване навчання 
та  контроль з боку дефектолога.  

Процес набуття соціальної компетентності передбачає, що у кожної дитини 
власний шлях розвитку, що в цілому суттєво змінює характер взаємодії і роль 
дефектолога в освітньому процесі. Учитель-дефектолог має актуалізувати тенденцію 
до особистісного зростання, ставити дитину в ситуації активного діяча, створювати 
умови для розвитку її самостійності. Слід зазначити, що рівень порушення часто 
залежить від складності взаємодії між ступенем органічного ураження та рівнем 
інвайроментальних можливостей.  

Майже у всіх дітей із розумовою відсталістю спостерігається значне зниження 
чи відсутність інтересу до оточуючого світу, загальна патологічна інертність, котра не 
виключає крикливість, роздратованість, розгальмованість. У них відмічається 
низький рівень інтересу до оточуючого та недостатня сформованість процесу 
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сприйняття, що зумовлює неможливість її самостійної орієнтації в умовах сучасного 
соціального середовища. Через специфічні особливості розвитку дітей із порушенням 
інтелектуального розвитку їх життєвий простір обмежений. Як наслідок цього 
виникає необхідність розширення меж життєвого досвіду за рахунок соціальної 
інтеграції.  

Соціальні уявлення осіб із розумовою відсталістю відрізняються від вікової 
норми наступними характеристиками:низьким рівнем узагальненості, вузькістю і 
обмеженістю в змістовному плані;меншою диференційованістю;високим рівнем 
егоцентричності сприйняття і розуміння іншої людини;обмеженим понятійним 
апаратом, на основі якого здійснюється розуміння інших людей;нижчим 
пізнавальним потенціалом засобів міжособистісного сприйняття;посиленням з віком 
тенденції до сприймання людей більш в негативному, ніж в позитивному сенсі. 

Відношення соціуму до дитини визначається відповідністю її поведінки 
очікуванням середовища. Поведінка дитини, у той же час, у значному ступені 
обумовлена займаємою нею позицією у суспільстві, її соціальним статусом та 
соціальними ролями. У повсякденному житті особлива дитина має статус хворої. Такі 
діти, зокрема із розумовою відсталістю, мають набагато менше соціальних 
можливостей абілітації та рекреації у порівнянні із здоровими однолітками. У то же 
час відомо, що раннє позитивне втручання у їх порушений розвиток позитивно 
впливає на весь хід оздоровлення і соціалізації. Тому необхідна розробка і реалізація 
спеціальних освітніх  програм для дітей дошкільного віку із розумовою відсталістю.   

Отже, низький рівень соціального розвитку дітей із розумовою відсталістю 
потребує значної корекційної допомоги для їх успішної інтеграції у суспільство. 
Процес формування соціальної компетентності у таких дітей має починатися ще з 
раннього дошкільного віку, але відсутність спеціально розроблених корекційних 
програм ускладнює цей процес. Саме тому, ми вважаємо актуальним питання 
розробки таких програм у майбутньому. 

Список використаних джерел: 
1. Картава Ю. А. Виховний вплив музичного мистецтва на формування 

особистості дитини. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 
2015. - № 3 (47). - С. 274 – 281.  

2. Миронова С. П. Методика корекційної роботи при порушеннях 
пізнавальної діяльності: підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, 2014. - 206 с. 

3. Синьов В. М., Матвєєва М. П., Хохліна О. П. Психологія розумово відсталої 
дитини: підручник. К.: Знання, 2008. - 359 с.  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
192 

MODERN TECHNOLOGIES IN THE PROCESSOFHUMAN"DOMESTICATION"  
Lazareva M. L., 

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,  
Lviv National Agrarian University, 

Lviv, Ukraine 
 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ "ПРИРУЧЕННЯ" ЛЮДИНИ 
Лазарева М. Л.,  

к. філос. н., в. о. доцента кафедри гуманітарної освіти 
Львівський національний аграрний університет, 

м. Львів, Україна 
 

Суперечки стосовно переваг та недоліків технологічного прогресу ведуться вже 
протягом багатьох десятиліть і ми досі не можемо похизуватись тим, що знайшли 
однозначну відповідь на це питання. Так, "для Гайдеґґера сучасні технології 
переслідують одну мету: видобути природні ресурси з метою їх зберігання. 
Стародавні технології, такі як вітряк, не робили цього: скоріше, вони 
використовували аспекти циклу природи і тому були частиною його. На відміну від 
цього, сучасні технології "розкривають" Землю як джерело урану; небо як джерело 
азоту; Сонце як джерело сонячної енергії; річку як джерело гідроелектроенергії; 
фермерські поля як джерело дешевої їжі; вершину стародавнього храму як 
туристичний напрямок. Сучасні технології наказують світу "розблокувати" себе" [2]. 
Оскільки ж функції та можливості технологічних інновацій помітно розширились, 
сьогодні постає питання – що чекає на людство в недалекому майбутньому: 
технологічний рай чи нашестя Термінаторів, які за рахунок своєї інтелектуальної 
переваги поневолять нашу расу. 

На жаль, гарантій сприятливого для людства сценарію розвитку подій надати 
ніхто не в змозі, тож звернемось до історії та розглянемо імовірність реалізації 
песимістичних прогнозів. Так, "десять тисяч років тому пшениця являла собою лише 
дику траву, одну з багатьох, зростання якої обмежувалося невеликою територією на 
Близькому Сході. Аж раптом, лише за кілька коротких тисячоліть, вона заполонила 
світ. … Пшениця зробила це, маніпулюючи Homo sapiens на свою користь. … Не ми 
одомашнили пшеницю. Це вона одомашнила нас" [1, с. 106-108]. Ю. Харарі 
наголошує, що цей вид трави дуже вправно "змусив" людей доглядати її, годувати, 
поїти і захищати від шкідників. Людина видозмінила свій спосіб життя задля 
вирощування пшениці і заплатила за цей врожай своїм здоров'ям, отримавши 
натомість досить неоднозначні переваги. Цей приклад показовий в контексті 
сучасного технологічного суспільства, у якому відбувається подібний процес 
"одомашнення" людини. Недосить того, що більшість стародавніх людей навіть не 
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помітили свого "приручення", так і, здавалось би, освічені мешканці 
високорозвинених країн сьогодні повторюють ті самі помилки. Щоправда, поневолив 
нас не ще один вид рослин, а наш власний винахід – технології. Нам навіть не 
потрібно чекати, коли атмосферу Землі прорвуть інопланетні кораблі, а штучний 
інтелект повстане у війні за планету, адже машини вже підкорили нас. Ми стали 
настільки залежними від них, що без навігаторів не можемо знайти вхід у міський 
парк. Ми більше не помічаємо чарівного заходу сонця, їдучи у транспорті, адже наша 
увага зосереджена на екранах ґаджетів, які ми не випускаємо з рук. Ми більше не 
можемо обслуговувати клієнтів у магазинах, якщо з'являються перебої у роботі 
електромереж. Ми не перемо брудні речі, якщо зламалась пральна машина. І нам 
немає що робити у кафе, якщо там відсутній Wi-Fi. Ситуація у сучасних мегаполісах 
дещо нагадує сцени із мультфільму "ВОЛЛ-І", де особа левову частку доби проводить 
у віртуальній реальності, а інтерес до життя і навколишнього світу спостерігається 
радше у робота, аніж у людей. Я не стверджую, що усі вищезгадані переваги життя у 
ХХІ ст. слід відкинути та повернутись до дотехнологічної епохи, проте людству 
беззаперечно слід більш ґрунтовно проаналізувати небезпеки зростаючої залежності 
від ґаджетів. Адже остання загрожує не лише часовими затратами, втратою певних 
навичок, але й проблемами зі здоров'ям, оскільки наше тіло станом на сьогодні ще не 
адаптувалось до подібного ритму життя.  

Так, у Японії з 2014 р. спостерігалась досить незвична тенденція: користувачі 
при виборі мобільного телефону часто віддавали перевагу не сучасним смартфонам, а 
вже здавалось би забутим розкладним моделям. "Застарілі" телефони виявились 
набагато дешевшими у користуванні, виконуючи водночас усі необхідні для роботи і 
відпочинку функції [3]. Більш того, серед наших сучасників багато тих, хто свідомо 
відмовляється від високотехнологічних пристроїв із метою вивільнити час та 
акцентувати увагу на більш важливих речах. Тож хочеться вірити, що стрімкий 
розвиток наук та інноваційних технологій, зростання загального рівня освіченості 
населення планети, його знайомство з культурними зразками різних країн і часів та 
глобалізаційні процеси все ж навчили людину робити висновки зі своїх помилок та 
вчасно прогнозувати перспективи того чи іншого напрямку розвитку. 
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Концепція навчальної автономії вперше з’явилася в методиці навчання 
іноземних мов завдяки проекту Ради Європи і Британської ради з навчання іноземних 
мов (the Council of Europe’s Modem Languages Project) в 1971 році. Одним із 
результатів цього проекту стала поява мовного центру (Centre de Recherches et 
d’Applications en Langues (CRAPEL)) в університеті Нансі у Франції, який швидко 
перетворився в центр досліджень і практичного застосування отриманих результатів в 
даній сфері. Метою проекту стало надати дорослим можливість отримувати освіту з 
вивчення іноземних мов протягом всього життя (lifelong learning).  

Один із засновників центру, Г. Холек, у своїй монографії «Автономія в процесі 
навчання іноземної мови» розглядає навчальну автономію як концепцію ефективного 
вивчення, засновану на усвідомленні учнем особистої відповідальності за результати 
навчальної роботи. Відповідно до визначення  Г. Холека, навчальна автономія – це 
«уміння брати на себе відповідальність за всі рішення, що стосуються всіх аспектів 
навчальної діяльності, а саме: визначення цілей, а також змісту навчання; вибір 
навчальних методів та технологій, які можуть бути використані; управління 
навчальним процесом (ритм, час, місце навчання та ін.), оцінка досягнутих 
результатів» [2, с. 3]. 

Необхідно підкреслити, що спочатку навчальна автономія розглядалася в світлі 
навчання дорослих. Самостійне управління власним навчанням включало в себе 
постановку цілей, організацію навчального процесу, а також оцінку виконаної роботи. 
Результатом такого навчання було формування навички навчальної автономії. 
Нововведенням мовного центру CRAPEL стало введення курсів самостійного 
навчання і надання учням доступу до автентичних матеріалів і іншомовних словників. 
Подібні центри набули поширення в Азії, Європі та Північній Америці. У сучасних 
центрах самостійного навчання крім фотокопій вправ з відповідями надається доступ 
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до інтерактивних комп’ютерних програм в мережі Інтернет. У подібних центрах 
обов’язково працюють консультанти, які допомагають учням подолати виникаючі 
труднощі в навчанні. Згідно багатьом дослідникам, навчання в зазначених центрах 
отримало позитивні відгуки учнів і багато в чому сприяло розвитку навичок, 
необхідних для формування навчальної автономії. 

Дослідники, що працюють в даному центрі, підтримують ідею про те, що 
необхідно розвивати свободу людини шляхом розвитку тих її здібностей, які 
допоможуть їй керувати своєю діяльністю з більшою відповідальністю, тоді вона буде 
здатна до автономного навчання, тобто зможе керувати ним: ставити перед собою 
цілі, навчатися і проводити оцінку своєї діяльності. 

За твердженням фахівців центру «CRAPEL», для успішного розвитку 
навчальної автономії необхідними є наступні умови: 

1. Вільний доступ до ресурсного центру, оснащеному автентичними 
матеріалами і сучасною комп’ютерною технікою. 

2. Психологічна підготовка учнів до самоорганізації, самоконтролю та 
оцінювання своїх дій. Вітається навчання навчальним стратегіям. Окрім цього учні 
повинні пізнавати самостійно або за допомогою інших різні способи вирішення 
проблем, оскільки, як вважає Г. Холек, «тільки методом спроб і помилок учні здатні 
навчитися працювати ефективно» [3, с. 42]. 

«Деполітизації та технологізації поняття автономності», по думку 
А. Пеннікука, привела до того, що в деякій методичній літературі ставлять знак 
рівності між автономністю і самостійним навчанням в ресурсних центрах або 
спеціальних навчальних лабораторіях [1, с. 41-42]. 

С. Шерін проводить чітку межу між цими ототожненнями, підкреслюючи, що 
термін ресурсний центр відноситься до навчальних матеріалів і систем їх організації, 
в той час як термін автономність означає освітню філософію і процес. Іншими 
словами, суть розуміння цих термінів лежить в визначенні «хто робить що для кого, і 
хто приймає рішення» [1, с. 54].  

У зв’язку з цим С. Шерін розглядає дві основні функції  ресурсного центру, які 
включають: 

1) підготовку (тренінг), що передбачає оволодіння студентом основними 
вміннями і навичками роботи в ресурсному центрі, до яких відноситься, наприклад, 
ефективне використання аудіо та відеоматеріалів, словників, граматичних і лексичних 
довідників; 

2) розвиток, що передбачає поступове усвідомлення студентом себе як 
суб’єкта пізнання, а також його бажання і здатність організовувати свою власну 
навчальну діяльність. 

Дж. Стертрідж підтримує С. Шеріна в тому, що основною з функцій ресурсного 
центру повинно бути стимулювання (promotion) автономності, так як це є і 



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
196 

необхідним умовою для «виживання» ресурсного центру та життєво важливим для 
майбутнього всієї лінгвістичної освіти. 

Дж. Стертрідж виділяє чинники, які сприяють успішному функціонуванню 
ресурсного центру [1, с. 70-74]: якісний менеджмент центру із залученням студентів; 
зручне розташування і відповідне обладнання; підготовка викладацького складу до 
нової ролі в навчальному центрі; підготовка і розвиток студентів; врахування 
культурних особливостей студентів; відповідні навчальні матеріали, які спрямовані 
не тільки на відпрацювання певних мовних навичок (тобто на розвиток «the student 
practiser»), а й на вивчення і пізнання самої мови (тобто стимулюють розвиток «the 
student explorer»). 

Отже, автономія має, таким чином, два значення – це і мета, до якої треба 
прагнути, і, одночасно, шлях до досягнення цієї мети. Тільки тоді студенти досягнуть 
повної автономії, коли вони будуть постійновдосконалювати навички самостійного 
опанування знаннями та уміннями. Створення ресурсних центрів надає такої 
можливості студентам, які опановують іноземну мову у процесі автономного 
навчання.  

Список використаних джерел: 
1. Autonomy and independence in language learning / Edited by Phil Benson and 

Peter Voller. London and New York: Longman, 1997, 270 p. 
2. Holec, H. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon, 1981, 

87 p. 
3. Holec, H. Learner training: meeting needs in self-directed learning.H. B. Altman 

and C. V. James (eds.) Foreign language learning: meeting individual needs. Oxford: 
Pergamon, 1980, pp. 30-45. 
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Закономірним результатом пошуку ефективних шляхів покращання освітнього 

процесу з фізичного виховання у закладах вищої педагогічної освіти стає 
впровадження та застосування фітнес-технологій. Широкий вибір їх напрямів і видів 
дозволяє не тільки оновити зміст фізичного виховання, але й мотивувати студентів до 
здорового способу життя. Фітнес-технології дають змогу комплексно 
використовувати сучасні фітнес-програми у процесі навчальних занять із студентами 
залежно від їх вікових особливостей, стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості, 
формувати мотиваційні пріоритети, які сприяють розвитку позитивної мотивації до 
занять із фізичного виховання та самостійної оздоровчої діяльності. 

Сучасні дослідження з педагогіки, теорії та методики фізичного виховання 
доводять, що вчені вивчають різні аспекти застосування фітнес-технологій у закладах 
вищої педагогічної освіти, зокрема використання інноваційних засобів і форм 
організації занять, формування рекреаційної культури студентів, підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації та фітнесу, здійснення 
контролю фізичної підготовленості, фізичного здоров’я студентів [1, 2, 3]. 

Експериментальні дослідження підтвердили, що традиційна система фізичного 
виховання не спроможна суттєво покращити фізичну активність студентів, вона не 
забезпечує якісні зміни у структурі бюджету їхнього часу. Порівняння затрат часу 
студентів контрольних та експериментальних груп на навчальні та самостійні заняття 
фітнес-технологіями, заняття спортом для всіх, участь у спортивно-масових і 
фізкультурно-оздоровчих заходах, ранкову гігієнічну гімнастику та інші види рухової 
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активності вказує на величезний розрив між групами (табл. 1). Студенти 
експериментальних груп менше пропускають навчальні заняття з фізичного 
виховання, відвідують заняття у секціях і групах із фітнес-технологій, залучаються до 
виконання ранкової гігієнічної гімнастики та беруть участь у спортивно-масових і 
фізкультурно-оздоровчих заходах.Порівняльний аналіз затраченого часу на фізичну 
активність показав суттєві відмінності між показниками експериментальних і 
контрольних груп. Чоловіки та жінки експериментальної групи покращили свої 
показники у порівнянні з вихідними даними, відповідно на 4 год 47 хв і 4 год 5 хв, 
студенти контрольних груп знизили свої показники нижче вихідного рівня (чоловіки 
на 1 год, а жінки на 52 хв). Зниження рівня фізичної активності у контрольних групах 
відбулося за рахунок пропуску навчальних і додаткових занять. 

Таблиця 1 
Фізична активність студентів після впровадження 
методичної системи фітнес-технологій (у год, хв) 

Види фізичної 
активності Групи Стать 

Вихідні  
І н.р. 

 
ІІ н.р. Приріст дані 

час час % час % час 
 

Навчальні 
заняття за 
розкладом 

експ. чол. 3:00 2:46 92,2 2:42 90,0 –0:18 
жін. 3:00 2:52 95,6 2:47 92,8 –0:13 

конт. чол. 3:00 2:22 78,9 1:57 65,0 –1:03 
жін. 3:00 2:18 76,7 2:23 79,4 –0:37 

Заняття фітнес-
технологіями в 

секції 

експ. чол. 1:30 1:24 93,3 1:27 96,7 –0:03 
жін. 1:30 1:26 95,6 1:26 95,6 –0:04 

конт. чол. – – – – – – 
жін. – – – – – – 

Додаткове 
заняття з 
фізичного 
виховання 

експ. чол. – – – – – – 
жін. – – – – – – 

конт. чол. 1:30 1:03 70,0 0:51 56,7 –0:39 
жін. 1:30 1:02 68,9 0:47 52,2 –0:43 

 
Самостійні 
заняття у 

вільний час 

експ. чол. 1:34 3:43 237,2 4:25 281,9 2:51 
жін. 1:08 3:36 317,7 3:58 350,0 2:50 

конт. чол. 1:02 1:37 156,5 1:07 108,1 0:05 
жін. 0:54 1:03 116,7 1:01 113,0 0:13 

 
Ранкова 

гігієнічна 
гімнастика 

експ. чол. 0:31 1:34 303,2 1:42 329,0 1:11 
жін. 0:29 1:25 293,1 1:19 272,4 0:50 

конт. чол. 0:26 0:39 150,0 0:35 134,6 0:09 
жін. 0:24 0:33 137,5 0:39 162,5 0:15 

Участь у 
фізкультурно-

оздоровчих 
заходах 

експ. чол. 0:11 1:15 618,8 1:17 700,0 1:06 
жін. 0:09 0:33  366,7 0:51 566,7 0:42 

конт. чол. 0:13 0:27 207,7 0:41 315,4 0:28 
жін. 0:07 0:11 157,1 0:13 185,7 0:06 

 
Всього 

експ. чол. 6:46 10:42 158,1 11:33 170,7 4:47 
жін. 6:16 9:52 157,5 10:21 162,5 4:05 

конт. чол. 6:11 6:08 99,2 5:11 83,8 –1:00 
жін. 5:55 5:07 86,5 5:03 85,4 –0:52 

Примітка. Заняття за розкладом (навчальні, фітнес-технології в секції, додаткові) прийнято 
за 100 % як вихідний рівень. 
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Суттєві розбіжності у затратах часу на фізичну активність заздалегідь 
спонукають студентів контрольних груп до відставання від експериментальних, які є 
більш успішними у фізкультурно-оздоровчій діяльності. 

Методична система впровадження фітнес-технологій в освітній процес із 
фізичного виховання суттєво покращує рівень теоретичної підготовки студентів із 
дисципліни «Фізичне виховання». Упровадження методичної системи застосування 
фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання підтвердило, що 
фізичне виховання у закладах вищої педагогічної освіти суттєво активізує освітній 
процес, підтримує високу працездатність студентів протягом навчального дня, сприяє 
активізації розумових процесів тощо. Оволодіння певною системою знань, умінь і 
навичок застосування фітнес-технологій дозволяє залучити більше студентів до 
здорового способу життя, занять спортом для всіх, краще підготуватися до 
майбутньої професійної діяльності, розширити науково-пізнавальний потенціал, 
забезпечити тривале збереження здоров’я та працездатності. 

Список використаних джерел: 
1. Булатова М. М., Усачов Ю. О. Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології у фізичному вихованні. Теорія і методика фізичного виховання. – 2008. – 
Т. 2. – С. 320–354. 

2. Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів 
[монографія]. –2009. – 594 с. 

3. Зинченко В. Б., Усачов Ю. О.Фитнес-технологии в физическом 
воспитании : учеб. пособие. – 2011. – 152 с.  
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кафедра  педагогіки та методики технологічної освіти, Кривий Ріг, Україна 
кандидат  педагогічних наук, доцент, 
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Стратегічною основою розвитку освітньої системи навчання є еволюційний 
підхід, застосування якого дозволяє використовувати наявний педагогічний та 
інтелектуальний потенціал, забезпечувати широкопрофільну підготовку фахівців і 
виконувати в перехідний період стабілізуючу функцію. Важливим аспектом 
удосконалення навчання процесує не різка зміна існуючих структур та організацій, а 
природне пристосування діючих компонентів освітньої системи освіти до нових 
потреб суспільства. 

Аналізуючи зазначену проблему актуалізуємо увагу на особливостях діяльності 
викладача професійно-технічних дисциплін.  
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Такий вид діяльності має перетворювальний характер (складання меню, 
проводження бракеражу готової  продукції, органолептична оцінка готової продукції,  
налаштування, налагоджування обладнання  для харчової промисловості тощо). 

Отже, професійна діяльність майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових 
технологій є подвійним синтезом розумової і фізичної діяльності, педагогічною та 
інженерною складовими кваліфікованих фахівців професійно-технічної освіти. 
Цілком зрозуміло, що такий підхід поєднує в собі риси й аспекти різних форм та видів 
діяльності і має не тільки перспективи у своєму розвитку, але й певні труднощі в 
запровадженні в освітній процес. Про це свідчить підвищений інтерес до інтенсивної 
розробки теоретичних і методологічних проблем професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів. Сьогодні неможливо в повному обсязі й об’єктивно виявити стан 
досліджуваної проблеми, якщо не взяти до уваги те, що ідеї  педагогічного процесу 
закладу вищої освіти проходять через структурний і функціональний аналіз 
діяльності. Саме за такого підходу можна знайти шляхи вирішення різних проблем, 
що виникають у процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогіву галузі харчових 
технологій. 

Викладачі спецільних дисциплін відрізняються більшою методичною 
підготовленістю порівняно з педагогами-предметниками. На відміну від закладів 
середньої освіти, де зміст навчальних предметів стабільний, а навчальний матеріал є 
методично розробленим, у професійних навчальних закладах фахівцям в галузі 
харчових технологій доводиться виступати в ролі розробника-методиста, оскільки 
процес оновлення матеріально-технічної сфери є динамічним. 

Викладачі в  галузі харчових технологій під час навчально-виробничої 
діяльності в училищах, коледжах, технікумах чи на підприємстві безпосередньо 
беруть участь у виробничих процесах, виконуючи багато технологічних операцій. Як 
правило, ці операції різноманітні і часто змінні, що зобов’язує викладача спеціальних 
дисциплін бути кваліфікованим конструктором, технологом, добре володіти 
технологією приготування різних страв, грамотне складання меню та проведення 
обліку та калькуляції, органолептична оцінка якості сировини, напівфабрикатів та 
готової продукції, визначати розрахунковим шляхом фізико-хімічні та 
органолептичні показники, формування загальних вимог до якості сировини, 
напівфабрикатів та готової  продукції та знання умов зберігання, упакування, 
транспортування та реалізації різних видів харчових продуктів. 

Успішне формування професійних якостей майбутніх інженерів-педагогів в 
галузі харчових технологій буде забезпечене тоді, коли психолого-педагогічні 
дисципліни будуть взаємопов’язані між собою з технічними дисциплінами єдиною 
ідеєю професійно-педагогічної спрямованості, що забезпечують підготовку студента 
до виконання професійно-педагогічних функцій і сприяють формуванню позитивних і 
значущих для суспільства якостей особистості таких фахівців. 
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Основою педагогічної спрямованості інженера-педагога в галузі харчових 
технологій є предмет, який він викладає, і необхідність у спілкуванні з учнями. 
Важливою особливістю професійних знань є їх комплексність, що вимагає від 
викладача синтезувати науки, що вивчаються. Стрижнем синтезу є вирішення 
педагогічних завдань, аналіз педагогічних ситуацій, що викликають необхідність 
усвідомлення психологічної суті явищ, вибору способу взаємодії на основі законів 
формування особистості. 

Отже, формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-
педагогів харчового профілю явище багатогранне. Забезпечення такого розвитку, 
можливе за умов врахування в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів у 
галузі харчової  технології   до професійної діяльності їхніх вікових та психологічних 
особливостей.  

Професійна діяльність інженера-педагога пов’язана зі складною сукупністю 
властивостей і взаємин, якими він оперує в своїй практичній діяльності як «людина-
людина» і «людина-техніка». У такому випадку об’єкт діяльності інженера-педагога 
двоякий. З одного боку, предмети і засоби продуктивної праці, з іншого боку, учень 
(студент), який оволодіває цією професією. 
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У ХХІ столітті внаслідок зростаючої ролі  інтеграційних процесів, які 
відбуваються в Європі та Україні зокрема, попит на якісну освіту суттєво зріс. 
Забезпечення відповідності вищої освіти вимогам сучасності, на думку ЮНЕСКО, 
належить до числа невідкладних завдань, які потрібно вирішити суспільству. Зміни в 
освітніх програмах  в епоху  глобалізації передбачають пошук нових підходів до 
організації навчального процесу в педагогічних університетах, оскільки цілі та зміст 
професійно-педагогічної підготовки суттєво змінюються (Р.С.Гуревич, І.А. Зязюн, 
Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва).   

Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до ефективної педагогічної 
взаємодії базується на особистісно зорієнтованому підході як визначальному, тому 
що передбачає, з одного боку, озброєння студентів знаннями, вміннями та 
навичками побудови суб’єкт-суб’єктних взаємин між учителем і учнями в 
навчально-виховному процесі на засадах конструктивного діалогу, ефективної 
співпраці та партнерства, а з другого – спрямування їх на свідоме 
самовдосконалення для успішної міжособистісної взаємодії в соціумі.  
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Незважаючи на наявність значної кількості науково-методичних розробок з 
питань викладання та вивчення іноземних мов в історії дидактики та на сучасному 
етапі розвитку педагогічної науки, залишається все ще не обґрунтованим 
комунікативно-мовний аспект підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до 
педагогічної взаємодії як базової передумови результативності навчання іноземній 
мові. 

Відокремленість шкільної дидактики навчання рідній і чужій  мові від 
наукових психолого-педагогічних проблем рефлексії над мовленням є суттєвим 
недоліком сучасних теоретичних й експериментальних досліджень (Д.Ельконін, 
П.Гальперін,  В.Давидов), тому що предметом формування в них виступає лише 
навчальна діяльність учня, але ігноруються спонтанні процеси мовленнєвого 
розвитку й рефлексія над мовленням, що виникає протягом вивчення в учня.  

Отже, за нашими висновками, актуалізується проблема педагогічної взаємодії в 
навчанні іноземній мові, коли вчитель знає про ці явища, розуміє їх та володіє 
методичними засобами допомоги  учню.    

Наші дослідження дають підстави визначити найбільш суттєві чинники, які 
впливають на підготовку майбутнього вчителя іноземних мов до педагогічної 
взаємодії в освітньому середовищі.  Головним серед них є комунікативно-мовна 
компетенція майбутнього вчителя як на царині рідної, так і нерідної мови.  

Найбільш загальними сферами ускладнень у комунікативно-мовній взаємодії є 
смислові, когнітивні, тактичні, емоційні; у сумісній діяльності – мотиваційні та 
операційні ускладнення, які інтегрують такі компоненти взаємодії, як комунікаційний 
та інтегративний, що виявляються в когнітивній, афективній і поведінковій сферах. 
Для подолання цих ускладнень майбутній учитель іноземних мов повинен бути 
озброєний глибокими теоретичними знаннями щодо мови і мовлення, а також 
уміннями й навичками породження мовлення, адже загальновідомо, що мовлення – це 
головна складова педагогічного спілкування і взаємодії [1].    

Дослідники мови як системи й мовлення як форми існування мовної системи 
підкреслюють, що концепція  лінгвістичного релятивізму (відома в науці як гіпотеза 
Сепіра-Уорфа)  з уточненням, внесеним структурною лінгвістикою (за Н.Хомським), 
на сучасному етапі розвитку науки розглядає мову  як детермінанту способу 
організації колективного та індивідуального досвіду  не стільки в когнітивному, 
скільки в комунікативному аспекті (сприйняття й переживання моментів буття при 
міжсуб’єктній трансляції сприйнятого) [5 ].  Інакше кажучи, для становлення як 
окремої особистості, так і соціокультурного середовища в цілому необхідно не 
стільки безпосередньо розрізняти мовні сигнали, скільки навчитися їх співвідносити з 
реаліями відповідно до вимог (мовних і культурних) тієї дійсності, в якій відбувається 
комунікація.   
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Зростання уваги до живого мовлення, процесів комунікації зумовило висунення  
на перший план комунікативної компетенції, що трактується як здатність 
мобілізувати різноманітні знання мови (мовну компетенцію), паравербальних засобів, 
ситуації, правил і норм спілкування, соціуму, культури для ефективного виконання 
певних комунікативних завдань у відповідних контекстах чи ситуаціях.  

Отже, на  багатьох сучасних мовознавців, комунікативна компетенція містить 
компетенцію мовну як здатність породжувати й розуміти правильні мовні повідомлення; 
дискурсивну як спроможність поєднувати висловлення у зв’язні тексти й залучати їх до 
комунікативній діяльності соціальні аспекти ситуації спілкування; іллокутивну як 
здатність формувати і реалізовувати комунікативні наміри в повідомленні; стратегічну як 
уміння ефективно планувати початок, перебіг і завершення комунікації, досягти 
успішності у спілкуванні.  

На нашу думку до цих типів варто додати паравербальну компетенцію, без якої 
неможливе ефективне спілкування, лінгвокультурну, що визначає культурну 
ідентифікацію мовця, тобто дотримання ним відповідних культурно зумовлених норм, 
стандартів спілкування; і факультативну міжкультурну, яка залежить від потреби в ній  
мовця й орієнтована переважно на дві культури (рідну і чужу) [5]. 
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Низка дослідників визначає критерії оцінювання професійно орієнтованого 
монологічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей: майбутніх 
економістів (Н. Л. Драб, І. А. Федорова), юристів (С. Е.  Кіржнер), військових (Ю.М. 
Несин), фахівців фізико-математичних спеціальностей (Н.Р.Петранговська). Слідом 
за більшістю вказаних вище науковців ми виділяємо такі критерії  оцінювання 
професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів нефілологічних 
спеціальностей: 

І. Якісні критерії:1) адекватність висловлювання комунікативному 
наміру;2) відносна правильність мовлення;3) достатність і коректність вживання 
фахової лексики;4) зв'язність;5) дотримання логіко-композиційного оформлення 
висловлювання. 

ІІ. Кількісні критерії:6) темп мовлення;7) обсяг висловлювання. 
Розглянемо вищеозначені критерії докладніше.Під адекватністю  

висловлювання комунікативному наміру маємо на  увазі відповідність монологічного 
висловлювання студента комунікативному завданню, ситуації спілкування і  повне 
розкриття теми.Відносну правильність мовлення розуміємо як коректне мовне 
оформлення монологічного висловлювання на фонетичному, лексичному і 
граматичному рівні. Щодо фонетичного оформлення висловлювання варто зазначити, 
що для студентів нефілологічних спеціальностей допускається апроксимація. 
 Водночас для майбутніх фахівців з харчових технологій достатність і коректність 
вживання фахової лексики є вкрай важливою. Слід зазначити, що до фахової лексики 
відносяться як лексичні одиниці, які стосуються харчового виробництва в цілому, так і 
вузькогалузеві терміни, тобто фахова лексика, пов'язана з певною галуззю виробництва, 
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а також терміни, запозичені з суміжних галузей (хімія, біотехнологія тощо).Зв'язність 
монологічного висловлювання – це вміння доречно вживати засоби міжфразового зв'язку 
з метою забезпечення структурної та смислової єдності висловлювання [2, с. 86]. До 
засобів міжфразового зв'язку відносяться сталі словосполучення, кліше і вирази, за 
допомогою яких мовець починає, продовжує і закінчує свій монолог та систематизує 
інформацію, яку містить монологічне висловлювання. 
 Дотримання логіко-композиційного оформлення висловлювання передбачає 
структурування студентами монологічного висловлювання відповідно до його типу. 
 Важливим критерієм є темп мовлення студентів. Погоджуємось з С. Е.  
Кіржнер, що найбільш оптимальним є середній темп мовлення (2, с. 86), який 
становить 130 складів на хвилину (4, с. 123-127). З приводу оптимального обсягу 
монологічного висловлювання серед дослідників немає одностайної думки. Слідом за 
С. Е.  Кіржнер та Ю.М. Несин середнім обсягом вважаємо дев'ять і більше повних 
речень (2, с. 86; 3, с. 128).Перспективи подальших досліджень вбачаємо в організації і 
проведенні експериментального навчання. 
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Виховання патріотичних почуттів у молоді будь-якої вікової категорії завжди 
було актуальною проблемою наукової педагогічної думки, оскільки сформований 
патріотизм є запорукою подальшого розвитку в державі громадянського суспільства. 
Поняття «патріотизм» та «патріотичні почуття» вивчали багато науковців, з-поміж 
яких відомі педагоги минулого: Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Грушевський, 
О. Духнович, М. Драгоманов, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський 
та відомі науковці сучасності: В. Андрущенко, І. Бех, О. Вишневський, П. Вербицька, 
Н. Волошина, П. Ігнатенко, В. Коваль, В. Кульчицький, В. Мірошніченко, 
А. Погрібний, Ю. Руденко, Н. Снопко, К. Чорна, О. Шестопалюк, П. Щербань  та ін.  

Так, на думку В. О. Сухомлинського «виховати патріота, стверджувати непохитну 
вірність Батьківщині – значить перш за все пізнавати душу народу, пізнавати 
патріотичну красу і патріотичну велич громадянина, який виконав свій борг перед 
Вітчизною» [5, с. 16]. Далі педагог наводить певні складові, що мають забезпечити 
якісний результат процесу патріотичного виховання: «Виховання громадянина-патріота 
– це гармонія розуму, думки, ідеї, почуттів, духовних поривань, вчинків. Це і виховання 
переконань, і виховання серця – чуйного, ніжного, чуйного до добра, до людей праці і 
суворого, нещадного, непримиренного до злу, до ворогів. Серця, що здатне до 
найтоншого руху людського духу – могутньої і лагідної, мужньої і сильної, гарячої і 
діяльної любові до Батьківщини ...»[5, с. 16].Отже, аналізуючи слова видатного педагога, 
можемо визначити, що громадянин-патріот повинен бути розумною людиною, щоб, 
маючи власні погляди на події, що відбуваються в країні, розмірковуючи над сучасним 
та майбутнім станом в державі, відчував все ж таки любов до своєї Батьківщини та мав 
бажання до здійснення дієвих перетворень на благо країни. 



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
209 

Зокрема І. Д. Бех у своїх наукових розвідках дійшов висновку, що «патріотизм 
– це особливе, тобто безумовне і високосмислове почуття-цінність, яке характеризує 
ставлення особистості до народу, батьківщини, держави та до самої себе» [2, с. 521] 
та визначає базовими складовими почуття патріотизму наступні: любов до народу, 
батьківщини, держави; діяльнісна відданість батьківщині; суспільно значуща 
цілеспрямованість; моральна стійкість; готовність до самопожертви; наявність 
почуття власної гідності [2, с. 522].Так, І. Д. Бех підсилює складові, що визначив 
В. О. Сухомлинський – любов, моральна стійкість, діяльнісна відданість, готовність 
до самопожертви – осучаснюючи їх до сьогодення.При здійсненні виховного впливу 
на студентську молодь необхідно дотримуватися стратегії виховної дії, що 
спрямована на розвиток особистості студента: «головною справою людства, нормою 
його життя є вирішення моральних проблем» [2, с. 399]. Погодимося з беззаперечним 
постулатом, що сьогоднішня студентська молодь  це майбутнє для її держави. Якою 
за якісною складовою сформується особистість майбутнього фахівця в тій чи іншій 
сферах професійної діяльності, таким і буде майбутній розвиток громадянського 
суспільства країни. Варто відмітити, що І. Д. Бех, аналізуючи індивідуальний досвід 
діяння та особистісний потенціал студентської молоді, визначає загальною метою 
всього виховного процесу насамперед формування відповідних властивостей 
особистості [1, с. 411]. У контексті нашого дослідження важливими, насамперед, є 
якості особистості, що характеризують студента як громадянина-патріота своєї країни. 
Загалом у дослідженнях О. В. Вознюка особистість представлена у цілому в трьох 
аспектах, які мають розглядатися у системній цілісності: 1) особистість як суб’єкт 
цінностей; 2) громадянин як патріотичний суб’єкт; 3) фахівець як суб’єкт діяльності 
[3]. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна погодитися з думкою О. С. Колодій [4], 
що виховна діяльність із формування у студентів патріотизму передбачає введення 

молодих людей у систему вартостей демократичного суспільства, підготовку їх до участі 
у розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави щодо управління нею, до 
виконання функцій трудівника, господаря, громадського діяча, захисника Вітчизни. 
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Освітній моніторинг на сучасному етапі – найвагоміший складник якості 
підготовки магістрів педагогічного профілю. Підкреслимо, що в процесі глобальних 
продуктивних перетворень, євроінтеграційних спрямувань, що відбуваються в 
Українській державі, виняткового значення набуває якісна національна вища освіта, 
яка має виховувати інноваційну особистість, громадянина України і світу з 
планетарним мисленням, спроможну до постійного ціннісного професійного 
зростання, спілкування з іншими культурами, духовного перетворення дійсності. Ці 
всі процеси неможливі безграмотного, керованого освітнього моніторингу, що 
ґрунтується на переосмисленні професійної й духовної місії викладача вищої школи, 
який є прикладом української елітарності, носієм культурно-історичної пам’яті 
етносу й інтелектуальним творцем суспільства, актуалізує необхідність модернізації 
системи підготовки кваліфікованих  
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У довідковій літературі запропоновано таке визначення 
моніторингу„Моніторинг – комплекс наукових, технічних, технологічних, 
організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль 
(стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних 
процесів” (https://slovotvir.org.ua/ words/ monitorynh). Зазначимо, що поняття 
„моніторинг” вивчають і використовують у межах різних сфер науково-практичної 
діяльності. Але такі поняття, як „педагогічний моніторинг”, „моніторинг підготовки”, 
ще потребують вивчення та ретельного узагальнення.   

Моніторинг в освіті, на думку Д. Бодненко, О. Жильцова (лат. monitor – той, що 
нагадує, наглядає, зберігає), – спеціальна система збору, обробки, зберігання й 
поширення інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних 
динаміки й основних тенденцій її розвитку та розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності 
функціонування освітньої галузі.Науковці В. Звонников та М. Мельникова уявляють 
моніторинг як стандартизоване спостереження за освітнім процесом та його 
результатами, що дозволяє створити історію стану об’єкта в часі, кількісно оцінювати 
зміну суб’єктів навчання й освітньої системи, визначати й прогнозувати напрями їхнього 
розвитку [2].На думку ряду авторів [4 – 7], моніторинг ставить завданням фіксацію стану 
системи, її системний опис, оцінку ефективності системи загалом або окремих 
підсистем, визначення пошкоджень і збоїв. Саме моніторинг дає можливість виявити 
потенційні небезпеки та відхилення до їх настання, попередити про можливі ризики.  

Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю – це 
цілеспрямоване, організоване, безперервне, систематичне стеження за змінами 
основних показників навчальної та викладацької діяльності суб’єктів освітнього 
простору, оцінка якості підготовки, від якої залежить результативність навчання 
магістрантів – майбутніх викладачів закладу вищої педагогічної освіти, з метою 
своєчасного прийняття стратегічних рішень, корекції навчально-виховного процесу і 
створення для його розвитку відповідних умов на основі аналізу зібраної інформації й 
педагогічного прогнозу.Умовами реалізаціїмоніторингу якості підготовки магістрів 
педагогічного профілю є інтеграція діяльності всіх структурних підрозділів закладу 
вищої освіти та активна участь кожного викладача, студента в підвищенні якості 
освіти у вищій школі. 

Об’єктом моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілює 
багатоаспектна інтеграція викладачів, студентів; інноваційний нормативний та 
процесуальний супровід; освітні, професійні та особистісні досягнення всіх учасників 
освітнього простору; ефективний менеджмент якості вищої освіти.  

Метамоніторингуякості підготовки магістрів педагогічного профілю – 
підвищення ефективності діяльності закладів вищої освіти з урахуванням сучасних 
викликів, проблем і продуктивного досвіду. 
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Моніторинг якості освіти магістрів педагогічного профілю передбачає збір 
інформації, що аналізується на основі чіткого визначення критеріїв та показників 
моніторингу, об’єктів, методів, етапів. На підставі теоретичного аналізу з питань 
моніторингу якості вищої педагогічної освіти, ураховуючи особистий практичний 
досвід, зазначимо, що моніторинг якості професійної підготовки магістрів 
педагогічного профілю можна охарактеризувати і як процес, і як систему. Система 
моніторингу – це сукупність взаємопов’язаних елементів: мети, завдань, об’єкта 
вивчення, суб’єктів організації та здійснення моніторингу, принципів реалізації та 
основних функцій, комплексу критеріїв та показників для оцінки якості підготовки, 
методів збирання інформації. Необхідними, на нашу думку, є три основні групи 
критеріїв моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілю: якісні, 
діяльнісні і рефлексивно-результативні. Кожна з них характеризується кількісними і 
якісними показниками, які не є сталими, а з часом підлягають динамічним 
перетворенням з урахуванням сучасних викликів до педагогічної освіти. 

Упровадження такої системи в процес професійної підготовки магістрів 
педагогічного профілю є важливою педагогічною умовою моніторингу її якості у 
вищій школі. Оцінювання підготовки майбутнього фахівця визначає рівень їхньої 
професійної компетентності, дає уявлення про ділові та моральні риси особистості. 
Питання оцінювання якості підготовки магістрів педагогічного профілю, вибір 
критеріїв та показників моніторингу якості, побудова системи моніторингу якості 
ЗВО потребують розроблення нових перспективних напрямів їх удосконалення та 
впровадження в освітній процес. 
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Професійний розвиток фахівця, що є процесом багатогранним і глибоким, є 

запорукою не тільки ефективного викладання дисциплін, а йналежного рівня знань 
студентів. Ця проблема має різні наукові розвідки і пояснення в численних працях 
вітчизняних науковців. Зокрема, В. Лісовий вважає, що надзвичайно важливим нині є 
безперервний загальний і професійний розвиток викладача нового типу, для якого 
мають бути притаманними високий рівень громадянської відповідальності, соціальна 
активність, духовна культура, інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, 
готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень, потреба в 
постійній самоосвіті й готовність до професійного самовдосконалення [2].Інноваційна 
спрямованість діяльності викладача вищої школи є ключовою запорукою 
інноваційного розвитку освіти XXIстоліття. Суттєва модернізація змісту вищої освіти 
та приведення її у відповідність до сучасних наукових досягнень , ставлять нові 
теоретичні та методологічні запити перед підготовкою фахівців найвищої якості [2].  

Професійний розвиток викладача вищої школи передбачає, насамперед, 
комунікативну компетентність, як здатність встановлювати і підтримувати необхідні 
контакти з іншими учасниками навчально-виховного процесу; як систему внутрішніх 
ресурсів, необхідних для ефективної комунікації.  
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Крім того, серед компонентів професійної усталеності науковці виокремлюють 
мотиваційний компонент поруч із особистісним, емоційним та професійно-
педагогічним[1, 144].Самореалізація є найвищим людським бажанням та тісно 
пов’язана з самодетермінацією. Внутрішня мотиваціядля самореалізації найбільш 
ефективною є лише тоді, коли задовольняють більшість інших потреб, що відображені 
в Піраміді Потреб А. Маслоу. В сучасних реаліях,потреба часто відчувається як 
внутрішнє спонукання до особистого та професійного зростання, яке найкраще 
задовольняється завдяки досвіду роботи [3, c.195].Фахівці психології розглядають 
професійну кар’єру особистості як професійне просування,  професійний ріст 
особистості, її перехід від одних ступенів професіоналізму до інших [2, 
c.291].Мотивація досягнень є мотивом виконання складних завдань,це бажання мати 
обов’язки і статус. Особи, які мають високу мотивацію досягнень, швидше 
підкорюють кар’єрні щаблі,прагнуть професійного росту.  

Такі фахівці віддають перевагу завданням середньої складності й ризику, а 
також вважають за необхідне отримувати фідбек від своєї праці [4, p. 232].Крім того, 
на думку М. Іванчук, педагог без високогорівня психолого-педагогічної грамотності 
не може розраховувати на успіх у власній професійній діяльності. Модернізація 
підготовки освітянських кадрів передбачає як активізацію педагогічної підготовки, 
так і посилення психологічної складової в її змісті і технологіях організації 
навчально-виховного процесу [2, c.157]. Академічна життєздатність навчального 
закладу залежить від інтересу та досвіду викладачів. Професійний розвиток має 
відігравати важливу роль у підвищенні академічної досконалості та інновацій. Варто 
звернути увагу на змістовні сфери, які виходять за рамки покращення конкретних 
навичок викладання, самонавчання, розглянути переваги навчання на робочому місці 
та використовувати програми та заходи з метою професійного розвитку 
викладачів[5].Отже, усвідомлення багатогранності свого професійного розвитку, 
можливості досягнення успіху на різних рівнях і в різних формах діяльності й 
спілкування є показником зрілості особистості професіонала [1, c.133]. 
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Нова доба потребує суспільства, що постійно навчається. Інтернаціоналізація 

сучасного життя, глобалізація світової економіки, інформаційно-технологічна 
революція, модернізація й технізація 
виробництва, стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних 
технологій потребують удосконалення систем, які забезпечують 
здійснення кардинальних змін у вищій школі, спрямованих 
на підготовку нової генерації фахівців. За таких умов потрібен 
новий ціннісний підхід, згідно з яким, освіта в XXI ст. спрямовуватиметься на 
створення необхідних умов для доступу кожної людини до оволодіння новими 
знаннями, цінностями, відносинами [3]. 

У теорії і практиці вищої школи нагромаджено значний досвід, пов’язаний з 
аспектами професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Серед 
пріоритетних напрямів – питання історії й філософії вищої педагогічної освіти (В. 
Андрущенко, В. Бондар, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Петрук та ін.), перспективні 
напрями розвитку вищої освіти (І. Бех, Н. Бідюк, С. Гончаренко, Р. Гуревич 
майбутнього фахівця (С. Мартиненко, К. Скиба, Л. Хомич та ін.), формування 
педагогічної культури студентів у процесі навчання (І. Андрощук, О. Гомонюк, О. 
Савченко та ін.) та професійної мобільності (А. Петров, Г. Селевко, Л. Сущєнцева та 
ін.) [5]. 

Вища освіта – це рівень освіти, що її одержують на базі середньої у закладах 
вищої освіти і який підтверджується офіційно визнаними документами (дипломами, 
сертифікатами тощо). Вища освіта – результат засвоєння такої сукупності 
систематизованих знань і навичок діяльності, яка дає можливість фахівцям 
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самостійно й відповідально вирішувати дослідницькі і практичні завдання, творчо 
використовуючи й розвиваючи досягнення культури, науки, техніки. Прагматичне 
розуміння вищої освіти лише як набуття вищої за спеціальністю кваліфікації не 
цілком адекватне: мета вищої освіти – розвиток особистості, її інтелектуальних 
здібностей, моральних якостей. Специфіка вищої освіти – безпосередня взаємодія 
освіти й наукової діяльності, вивчення навчальних дисциплін на рівні, максимально 
наближеному до актуальних досягнень науки і практики, підвищені вимоги до 
соціально-громадянської і ділової підготовки випускників навчальних закладів [1]. 

У Законі України «Про вищу освіту» визначено, що 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. 

В Законі України «Про вищу освіту» у статті 42 говориться, що вища освіта 
забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття 
громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і 
здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та 
підвищення їх кваліфікації. 

Стаття 5 Закону України «Про вищу освіту» розкриває рівні та ступені вищої 
освіти. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми 
чи науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:початковий рівень (короткий 
цикл); перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій 
(освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень [2]. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 
виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для 
присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр; бакалавр; 
магістр; доктор філософії/доктор мистецтва; доктор наук. 

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на 
початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої 
освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-
професійної програми, обсяг якої становить 120-150 кредитів ЄКТС.  

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти 
та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-
240 кредитів ЄКТС.  

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 
присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 
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здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг 
освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, 
обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС [2]. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь 
доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої 
освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої 
освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 
спеціалізованій вченій раді [1]. 

Для отримання ступеня треба пройти атестацію. Для перших трьох освітніх 
ступенів – це іспити, для доктора філософії – захист дисертації, для доктора наук – 
захист дисертації, монографії, сукупності статей. Усі наукові матеріали 
оприлюднюють на сайтах відповідних наукових установ. Якщо в дисертації виявлено 
плагіат, науковий ступінь не присуджують. Якщо плагіат виявлено після 
присудження, це підстава для скасування наукового ступеня, а також заборони 
задіяним у присудженні протягом 2 років бути членами спеціалізованої ради [4]. 

Таким чином, вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної 
наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначати 
темпи і рівень науково-технічного, економічного, та соціально-культурного прогресу, 
на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості 
як найвищої цінності суспільства. 
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The notion of “aesthetic education” has been formed over the course of history; every 

historical era contributed something new to the understanding of the content, of the task and 
of the role of aesthetic education of a personality. The object of the article is to consider the 
background to the aesthetic notions' rising, to study the role of mythology and the early 
poetry. 

Archeologists and historians refer first signs of artistic and aesthetic activity of 
primitive people to the Paleolithic age. Significant monuments of the Stone Age represent 
the aesthetic activity of primitive people and were found within the territory of modern 
Ukraine (Kamyana Mogyla (nearby Melitopol), Mizyn site (Chernigiv district), Mezhyrich 
site (Cherkasy district), Kyryliv site (Kyiv), Luka-Vrublevetska site (nearby Kamianets-
Podilskyi)). Sumerolog and professor A. Kyfishyn notes that Kamyana Mogyla contains 
thousands of unique ancient petroglyphs; it could be an important sanctuary for protosumer 
tribes, and could compile vital information for the development of diverse ethnic groups and 
civilizations [4]. Within the territory of Mizyn site, apart from residential and household 
outbuildings, there were found different creative and highly artistic works made of 
mammoth tusk: idol sculptures, female figurines, animals and birds’ figurines, fancy 
bracelets. One of the bracelets is decorated with the first known meander image, another – 
with the first known image of swastika. Geometrical ornaments are done with red ochre and 
deep carving on mammoth bones. Bracelets are believed to be made of straight pieces of 
mammoth’s fangs that were bent in an unknown way. Extraordinary bone articles (with 
ornaments also) are findings of a great value in Mizyn site. Those articles were music 
instruments used for dancing accompaniment. “Noisy” bracelet of Mizyn site, consisting of 
five unlocked rings, belongs to so-called sounding instruments. They are specific castanets 
that so far are the only evidence of dances in Eastern Europe. Here were also found and 
deciphered the ancient graphical music recordings that were musical notes of that time. 
Within the framework of our research, set of large bones – decorated with patterns and 
images of fire – is of great interest, but the most important is the oldest set of musical 
instruments, including drum decorated with mammoth skull, found in Mizyn site. In the 
territory of Kyryliv site were found mammoth fangs covered with chased ornament.  
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They are the most valuable things for the intellectual culture of the Paleolithic Age. 
As a result of Luka-Vrublevetska site excavation adornments and terracotta figurines of 
people and animals were revealed. Thus, aesthetic consciousness was natural to the ancient 
Ukrainians, declaring itself in artistic and aesthetic activity. 

The rudiments of aesthetic ideas are revealed also in ancient Egypt and China (the 
Bronze Age) and later – in Sumer and Babylon. Architecture, sculpture, arts of handicraft, 
literature development is an evidence of high aesthetic consciousness of people in this 
period. However, there are no significant monuments that can theoretically prove aesthetic 
ideas of that time. People’s conception of beauty, harmony, measure, aesthetic categories 
(“beautiful” – “ugly”, “high-minded” – “low-minded”, “comic” – “tragic”) had begun to 
form long before philosophy. It is reflected in myths – condensed forms of cultural 
experience which gave the beginning to the forms of cultural activity (philosophy, science, 
religion, morality and art). Myth in general was represented by aesthetic component; it is 
myth where we find the elements of aesthetic evaluation of reality. 

L. Smorzh points out that ancient Greek mythology enclosed themes which did not 
only take interest in aesthetics and high artistic value, but also fixed its comprehension and 
essence. For instance, in the myth of Apollo and the Muses, where Melpomene personified 
tragedy, Euterpe and Erato were the embodiments of lyric and love poetry, Terpsichore ruled 
over dance, Thalia presided over comedy, Calliope impersonated epic poetry, and 
Polyhymnia was the muse of hymns, they make an attempt to clear up the matter of the 
beauty emersion and its connection with the art, and to look into the comprehension of 
aesthetics and high artistic value as both sides of the art and its multifunctional nature [6]. 

The oldest extant monuments of Greek literature are poems “The Iliad” and “The 
Odyssey” (VIII–VII centuries BC), attributed to Homer, ancient Greek poet. There we can 
find such aesthetic notions and terms as “beauty”, “beautiful”, “wonderful”, “adornment”, 
“pretty”, “art” etc. Homer sophisticatedly describes gods and diverse fine arts such as 
architecture and art products including those, used in everyday life (for example marriage 
bed, different chairs, tables, drinking utensils (kraters), presents), weapon, and musical 
instruments. For instance, in the poem “The Iliad” we can find the lines describing the 
beauty of Agamemnon: “Who is yonder huge hero so great and goodly? I have seen men 
taller by a head, but none so comely and so royal. Surely he must be a king…” [2]. In “The 
Odyssey” the description of the protagonist is the following: “She glorified him about the 
head and shoulders… Then he went and sat down a little way off upon the beach, looking 
quite young and handsome, and the girl gazed on him with admiration” [3]. The author 
lyrically describes the beauty of Helen mentioning her name together with words 
“beautiful”, “beauty”, “fair-haired” etc. [2]. In both poems Homer pays special attention to 
music, singing, dancing and shows the role of these arts in the life of the Greeks, he 
reproduces the vivid images of singers, describes the dances: “The youths danced to the 
music of flute and lyre, while the women stood each at her house door to see them”; “All 
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things pall after a while – sleep, love, sweet song, and stately dance – still these are things 
of which a man would surely have his fill rather than of battle” [2]; “As soon as they had 
had enough to eat and drink they wanted music and dancing, which are the crowning 
embellishments of a banquet” [3]. Poems “The Iliad” and “The Odyssey” represent the 
integrity of art, nature, craft, science, and life in Homer’s aesthetics; illustrate the formation 
of his notion of beauty, which are gods, as well as show social and historical conditions of 
his beauty conception. M. Ovsiannikov states that “On the one hand Homer is implied to 
regard notion of aesthetics as sensual and conceptual, on the other – artistic and aesthetic 
activity is considered to come from divinity. Homer’s rational thoughts of are inventively 
connected with the mythological conceptions” [5, с. 16]. 

Another ancient Greek poet Hesiod, founder of didactic epos and the author of the 
poems “Works and days” and “The Theogony” (725–650 BC) also connects mythological 
elements with rational. In Hesiod’s opinion, it were gods who initiated the beauty, the good, 
and the truth: “But after the earth had covered this generation – they are called pure spirits 
dwelling on the earth, and are kindly, delivering from harm, and guardians of mortal men”; 
“But to mankind he gave right which proves far the best. For whoever knows the right and 
is ready to speak it, far-seeing Zeus gives him prosperity” [1. Hesiod considers vigorous 
activity and art work to be divine acting: “That man is altogether best who considers all 
things himself and marks what will be better afterwards and at the end; and he, again, is 
good who listens to a good adviser” [1.  

Thus, the rise of aesthetic theory, which had originated from antiquity, was preceded 
by a prolonged period of human development since the beginning of civilization. The 
further research will be based on the development of aesthetic ideas in antique philosophy. 
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The gifted children should have the conditions of education, adjusted to their needs. 

Conditions that will allow them to realize the opportunities both in their own interests and in 
the interests of society. However, the working of education of gifted children has nothing in 
common with elitism, it is only the part of the activity of the individualization of education, 
that allows to give the adequate educational conditions to the different groups of children. 
The equality of educational possibilities does not consist of providing all students with the 
equal conditions and averaging their opportunities. It is not a creation of the best terms for 
gifted children, but only creating the conditions adequate to their educational requests. 

D. K. Simonton [4]considers that the traditional education promotes the potential of 
the gifted children to the certain limit. After this limit a negative effect takes place as a 
result of strengthening of propensity to the generally accepted methods of solving the 
problems. The potentially gifted children for their formation should have a very early access 
to the numerous transmitters of talent. The author emphasizes that on the early stages of the 
development of the gifted children external influences are more important, than all the 
influences during life. Thus, the gifted people are formed or broken in childhood, teens and 
early youth. 

In order for talents to mature time, enriched and varied subject environment, the 
affairs interesting for the child, own efforts for improving abilities, meaningful gifted adult, 
qualitative and individualized learning are needed as well as a lot of other factors for the 
interaction of preschoolers or students with the world, which are extremely difficult to 
predict. And then we can only watch, wait and hope. While building the foundations of a 
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modern school it is crucial to preserve the rights and interests of the children. M. Kholodna 
[3, p. 197] believes that in the current socio-cultural conditions the school, obviously, 
remains the only social institution that can (and must) protect the fundamental right of every 
child - the right to have such conditions of the school environment, that will provide them 
with everything for personal development in the maximum possible range of growth of its 
individual psychological resources. Intellectual capability of personality is one of the main 
psychological resources that are the basis of self-sufficient, initiative and productive life. 

The main vector of the modernization of school is both in accordance with the 
objective requirements of society and in with the logic of the evolution of the school as a 
social institution. It is associated with the increasing of concentration on the development of 
individual psychological resources of student. Every child should have guarantees that they 
will play the important role in the process of school education, that their rights will be 
considered, especially one of the most important - their right to be creative and intelligent. 

Nowadays, two main strategies for practical work on the differentiation of children 
have been formed, depending on the peculiarities of their intellectual development. The 
external differentiation in the form of dropouts means the selection of children by the 
indicators of the level of intellectual development. It is the way to decide whether child can 
study in educational institutions, which consider themselves to be elite due to their 
specialization, more diverse and complex educational programs, preparation of students to 
more prestigious professional career etc. External differentiation in the form of selection of 
children by indicators of the level of intellectual development with the following 
distribution into classes with different types of learning: for example, a class of accelerated 
development, a class of increased individual attention [1]. 

Creating programs of work with gifted children on the state level leads to a debate of 
ideological nature, since the allocation of special programs is regarded as the creation of 
privileges. Such a discussion of the problem of the education of gifted children took place at 
the Council of Europe on the initiative of Eurotalent. The problem of education of gifted 
children can be approached in terms of equality of opportunity for all children [2, p. 456]. 
Two opposite views on the problem of giftedness are revealed: 1) all children are gifted and 
talented; 2) some children are more gifted than others, and therefore they constitute an 
important educational and economic resource. Both views cannot be underestimated; they 
have to coexist and stimulate the reflection of professional program developers, teachers 
and practitioners. 

The reticence of problem of gifted children and, consequently, ways of working with 
them in order not to be reproached in elitism means to deny their right to have necessary 
opportunities to develop their special abilities and talents. We need to find a way to 
overcome this prejudice in connection between gifted children and their needs, on the one 
hand, and elitism, on the other.  
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However, any initiative that systematically places one group of children, such as 
gifted ones, in a privileged position is unacceptable. All children should be able to high-
quality education and appropriate conditions. 

Talent is important as a strategic resource, so untimely detection of outstanding 
intellectual and any other possibilities is a waste of human resources. The same waste of 
human resources is the learning of a gifted child in a "normal" school, which gives no result. 
However, the conditions offered for gifted children are ideal conditions for all children, and 
they must be created for all children. To direct gifted children to the right side, we have to 
create the widest possible variety and choice in education. 

Thus, the current situation in the field of education of gifted students indicates the 
lack of a system for identifying and supporting giftedness in which it will be possible to 
form the educational trajectory of a person based on his abilities and talents. Substantial 
changes in the work with gifted youth are impossible without legislative and regulatory 
support. First of all, in the legislative plan it is necessary to consolidate the understanding of 
equality of rights in the education system as the recognition of individual differences. True 
equality is to create equal access for all groups of students to appropriate studying 
conditions, and not to average the opportunities for everyone. This recognition is a 
prerequisite for the successful implementation of practical work on the individualization of 
education, that will form the basis for working with all special groups of children. 
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Найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде виховання 

поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та 
національно-державних інтересів. Патріотизм прищеплюється змалечку, тому 
дошкільний вік є сприятливим періодом для розвитку патріотичних почуттів. Багато 
питань теорії і практики гуманістичного та національного виховання підростаючого 
покоління знайшли розгляд у працях А.  Богуш,  В.  Гонський,  Н.  Кисельова,  О.  
Лещенко,  Т.  Поніманська  О.  Любар, В. Мацюк, В. Пугач, М. Стельмахович, Д. 
Федоренко таін. 

Метою статі є обґрунтування педагогічних умов виховання любові до 
Батьківщини засобами національної символіки у дітей дошкільноговіку. 

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати 
честь і славу, а за необхідності - віддати життя за її свободу і незалежність, людина 
не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-
моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, 
матеріальних і духовних надбань суспільства [2, с.104]. 

У дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності 
національно-патріотичне виховання дошкільників здійснюється згідно з 
положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», Стратегії національно- патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки (затверджена Указом  Президента України від 13 жовтня 2015 року за № 
580/2015), Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді 
(затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року 
за № 641), інших документів, що унормовують діяльність закладівосвіти. 
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Вимоги щодо рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини перед 
вступом до школи визначені у Базовому компоненті дошкільної освіти і 
конкретизуються у чинних комплексних і парціальних освітніх програмах по 
кожному віковому етапу. 

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до 
найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони 
бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе 
значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад 
дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне 
ставлення, ніж починають засвоювати знання [4, с.109]. 

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в 
педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, 
народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, 
спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята [1, с.8].  
Основними напрямами патріотичного виховання є:формування уявлень про сім'ю, 
родину, рід і родовід; краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільногожиття; 
формування знань про історію держави, державнісимволи; ознайомлення з 
традиціями і культурою свогонароду; формування знань пролюдство. 

Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в умовах 
дошкільного навчального закладу здійснюється через різні складові організації 
діяльності закладу, окреслюється у його річному плані роботи, перспективних і 
календарних планах освітньої роботи в різних вікових групах і охоплює всіх 
учасників освітнього процесу. В освітній діяльності дошкільного навчального 
закладу з цього напряму враховуються особливості національного складу 
вихованців, їхніх родин і співробітників закладу, наявність дітей із родин 
вимушених переселенців із Донецької, Луганської областей і АР Крим, а також 
біженців з інших країн, де відбуваються військові конфлікти [3, с.3]. 

Основними умовами ефективної реалізації завдань з національно-
патріотичного виховання дітей дошкільного віку в дошкільному навчальному 
закладі є такі: організація розвивального середовища (природного, соціального, 
предметно- культурного); належне програмно-методичне забезпечення освітнього 
процесу (необхідними програмами, навчально-методичною, художньою 
літературою, методичними розробками тощо); інтегрування в освітньому процесі 
різних форм роботи з дітьми, методів, засобів педагогічного впливу, видів дитячої 
діяльності; систематичне вивчення стану освітньої роботи, їїрезультативності; 
оптимізація методичної роботи з кадрами, в тому числі із застосуванням сучасних 
засобів інформування з професійних питань, використанням інтерактивних форм 
підвищення фахової майстерності педагогівзакладу; зв’язок з іншими навчальними 
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закладами, науковими установами, музеями, громадськими, волонтерськими 
організаціямитощо;  співпраця з батьками вихованців у питаннях психолого-
педагогічної просвіти, залучення до участі в освітньому процесі 
дошкільногозакладу; своєчасна і дієва допомога з боку управлінських, методичних 
служб різних рівнів  [3, с.4]. 

Почуття патріотизму багатогранно за своєю структурою і змістом. У нього 
входять відповідальність, бажання і вміння працювати на благо Вітчизни, берегти і 
примножувати багатства Батьківщини, гамма естетичних почуттів та ін. 
Виховуються ці почуття на різному матеріалі: ми вчимо дітей відповідально 
ставитися до справи, берегти речі, книги, природу, тобто виховуємо якість 
особистості - ощадливість, вчимо працювати на благо своєї групи і товаришів, 
залучаємо до краси навколишньої природи [2, с.122]. 

Підбираючи методи і прийоми патріотичного виховання потрібно 
враховувати всі особливості дітей дошкільного віку: емоційне сприйняття 
навколишнього, образність і конкретність мислення, загостреність почуттів, 
недостатнє сформована історична свідомість, нерозуміння деяких соціальних явищ. 
Доцільно добирати і поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного 
виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх патріотичними 
емоціями та переживаннями, активно використовувати приклади мужності й 
звитяги захисників України [1, с.8]. Патріотичне виховання дошкільнят і робота з 
ознайомлення з державною та національною символікою як його частина - це не 
стільки передача знань, а й формування на їх основі любові до Батьківщини. І ця 
робота дасть великий ефект, якщо спиратиметься на організацію доступною для 
дітей віком діяльності [2, с.7]. 

Таким чином, базою для формування любові до Батьківщини є глибока і 
ґрунтовна робота з морального виховання дошкільнят. Це завдання залишається 
актуальною. 
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The synergistic effects of interaction between the subjects of the Quadruple Helix 
model (government sector – business enterprise sector – higher education sector – private 
non-profit sector) can be either positive or destructive. The destructive effects lead to 
disorganization of the higher education system; disruption of relationships with the subjects 
of external environment; deepening asymmetry in development of regional higher education 
institutions; aggravation financial and economic problems of universities; intellectual 
migration; lower competitive positions of Ukrainian universities. Taking this into account, 
the task of developing a model for achieving positive synergistic effects is actualized on the 
basis of taking into account the multidimensional interests of all subjects of Quadruple 
Helix model. 

The synergy effects are studied by a number of scientists: E. Campbell, 
J.Poplavskaya, O. Gulin, S. Ischenko, O. Lysenko, O.Gonta, V. Schedrov, etc. The scientists 
offerto identify a synergistic effect as an increase in the efficiency of partners' activities due 
to the integration of certain areas of their functioning into a single system capable of 
bringing common effects. Synergistic effects can be generated in systems with non-linear 
development dynamics. In our opinion to these type of synergistic systems belongs the 
higher education system in the context of its modernization in conditions of transition of 
national economy to functioning on the informatization principles.  

On the basis of the conducted research, we developed the model of achievement of 
positive synergy effects of modernization of national higher education system (Fig. 1). Used 
methodological principles: 

- the principle of purposefulness – focus on implementation of the strategic goals of 
modernization of the higher education system; 

- the principle of complexity – taking into account the diversified effects in different 
areas of interaction of subjects of Quadruple Helix model; 

- the principle of openness – development of both the endogenous relationships 
between system’s elements and the sensitivity to effects of exogenous environment; 

- the principle of adequacy – full compliance with the current social and economic 
processes in country; 

- the principles of synergy. 
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Fig. 1. Scheme of model of achievement of positive synergy effects of modernization 
of higher education system 

Notes to Fig. 1: 
EG + EE + Eb + Ep – effects of autonomous functioning of government sector (G), 

higher education sector (E), business enterprise sector (b), and private non-profit sector (p) 
respectively; ES – effects of common activities of subjects of modernization processes in the 
higher education system; EQH - effects of interaction of subjects of Quadruple Helix model; 

EG + EE + Eb + Ep - synergy effects from interaction of subjects of government 
sector (G), higher education sector (E), business enterprise sector (b), and private non-profit 
sector (p) respectively; SEQH - synergy effect for subjects of Quadruple Helix model;  β - 
exogenously adjusted component. 

The model (Fig. 1) is aimed at maximizing the positive effects and their distribution 
among all involved subjects. The implementation of the model will make it possible to 
move from the consideration of the higher education system as a cost zone to its 
consideration as a zone for attracting private and foreign investments. It requires the 
introduction of motivational mechanisms for cooperation between subjects of the Quadruple 
Helix model. The target background of the proposed model is the obtaining integral positive 
synergistic effects from the modernization of national higher education system for 
universities, their partners, and stakeholders. 
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The modern-day stage in the formation of a healthy, viable generation is determined by 
the social policy of states. The world community has already defined common views and 
requirements for the formation of health care through a number of documents and regulatory 
acts to promote the introduction of a healthy lifestyle. The issue of maintaining health will 
never lose its relevance. Among all the values that a person defines during his life, a 
significant place is occupied by his health and the health of his children. All that concerns the 
support, strengthening, the use of various technologies aimed at preserving health, has long 
attracted the attention of mankind and to even now has been highly relevant. A competent 
teacher, tutor , educator, coach has to establish relations between the government and the 
person through various public organizations, educational institutions, structural associations, 
to implement the Concept of the national target social program "Formation of a healthy 
lifestyle of young people of Ukraine" . And when the pedagogues are ready for effective 
professional activity, we will be able to rely on a healthy, successful society of our country. 

Modern statistics is pretty gloomy because it indicates a large number of somatic 
deviations acquired by children and students during their studies [1, c.43]. There are several 
reasons for this: peculiarities of the educational process, which require a certain tension in the 
musculoskeletal system, prolonged immobility of the spine, the tense of the visual analyzer, 
inactive spending free time outside the school through a poorly developed structure of extra-
curricular physical education. Parents can not adequately create the conditions for the normal 
development of the child, or do not have the means to do so. Restriction of movement leads to 
hypokinesia, which is a risk factor for the health of a growing body . 

Health-preserving competence, the basis of professional training of teachers of physical 
education, is a problem of paramount importance of higher education nowadays . There is no 
motivation for activities related to the preservation of children's health in future teachers , they 
do not know and do not know how to use health-preserving technologies in the educational 
process, ignore the scientific organization of labor in the pedagogical process. As a result, the 
state of health culture is unsatisfactory, and there is a lack of knowledge and experience in 
preserving and promoting the health of the younger generation [2, p.45]. The society needs a 
new specialist who is able to embody practical experience in the field of health preservation. It 
is the competence approach in the training of future physical education teachers that forms new 
technologies in education and solves the contradictions between the social order and the 
insufficient level of development of health-saving competence.Physical education of children 
and young people should be carried out by specialists and high-class professionals.  
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Many scientists who looked for scientific and pedagogical searches in the methods of 
physical education and the formation of physical culture of young people in the context of 
educational reform, consider the possibility of updating the content of the subject (V. Arefieva, 
I. A. Kuzmenko, J. Vaskova, A. M. Vatseba, etc.) Some authors propose to apply various forms 
of physical education (A.V. Tsos, OO, Vlasyuk, N. V Krachevska, A .V .Ognisty). O. 
Bondarchuk suggests to unite the school and the family, starting from the first form through 
updating the content of the teaching of physical education. The primary school stage is very 
important because it is characterized by a decrease in motor activity by almost 50%. compared 
to preschoolers.The contemporary standard of living requires from the lessons of physical 
education that students develop motor skills and abilities for independent exercise, adherence to 
a healthy lifestyle, the ability to monitor independently changes that occur in the body. To 
evaluate and analyze the influence of physical activity as positive processes of life [1, p.46]. 

A competent specialist in physical education should convince,using his own 
experience, pupils of the need for physical activity and possession of the simplest methods 
of monitoring of somatic health [4, p. 34]. The formation of persuation in the need for motor 
activity, the possibility of obtaining pleasure from physical activity and a conscious desire 
for health, carrying out comprehensive monitoring in physical education and sport, using its 
indicators in planning training sessions and educational out-of-school work, obtaining 
objective information about the health status of pupils are the components of an effective 
management of the process of physical education and sports training, the necessary result of 
a professional teacher, as a modern competent specialist.A teacher who has a sufficient level 
of knowledge in the field of health care content and technologies, taking into account the age 
and individual characteristics of students, responsibly relates to the implementation of health-
preserving functions, initiates the selection and implementation of appropriate physical culture 
values, designs and implements effective health-preserving technologies based on physical 
activity, can be considered quite competent. The basis for the formation of the teacher's 
professional readiness for health protection is the biomedical training of students using the 
phased formation of competence readiness and improved planning - this will complement the 
methodology for further improving the educational process in the field of health preservation. 
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Духовний світ дитини дошкільного віку багатий не лише за змістом різнопланової 

діяльності,  а й за багатогранністю тих відносин,  які виникають на основі спілкування в 
процесс іцієї діяльності. Спілкування – одна із форм взаємодії між людьми. Для дітей 
дошкільного віку спілкування з ровесниками відіграє важливу роль, оскільки допомагає 
соціалізуватися в нових умовах, стимулює до розвитку,  робить самооцінку адекватною. 
Тому,  аби коллектив на діяльність успішно розв’язувал азавдання формування 
особистості дошкільника,  потрібно звертати увагу на характер спілкування між дітьми 
та внутрішньоколективні стосунки у процесі їхньоїспільноїдіяльності.Проблему 
міжособистісних стосунків у колективі досліджували О.Леонтьєв, А. Маслоу, Р. Нємов,  
К. Роджерс та ін. Видатні педагоги – І. Іванов, А. Макаренко, С. Русова, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Френе, С. Шацький – звертали увагу на проблему 
виховання особистості у колективі та її залучення до спільної творчої діяльності.   

Колективні стосунки – це різноманітні практичні форми товариського 
співробітництва в досягненні спільних цілей: керування і підкорення, розподіл і 
погодження функцій, допомога один одному, контроль і відповідальність [1, с. 158]. 
А. Макаренко називав такі практичні зв’язки між членами колективу відносинами 
взаємної залежності. Такі сосунки будуються на демократичній основі, під час яких 
знаходить своє вираження творча самодіяльність дітей. Досвід таких стосунків є 
великою соціальною цінністю, оскільки готує дошкільників до участі в управлінні 
життям суспільства [3, с. 109].Психологи вважають, що колектив (від лат. сollectivus – 
збірний) – група об'єднаних загальними цілями і задачами людей, що досягла у процесі 
спільної діяльності високого рівня розвитку [6, с. 199]. Характерною ознакою колективу 
є наявність значущої мети, єдність цілей та високий рівень спілкування. У колективі 
формується особливий тип міжособистісних відносин, для яких характерні:1) висока 
згуртованість;2) колективістське самовизначення – на противагу конформності або 
нонконформності, що виявляється в групах низького рівня розвитку;3) колективістська 
ідентифікація;4) соціально важливий характер мотивації міжоособистісних виборів;5) 
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висока референтність членів колективу у ставленні одного до іншого;6) об'єктивність у 
покладанні й прийнятті відповідальності за результати спільної діяльності [6, с. 219]. 

Міжособистісні стосунки дітей – найістотніший фактор, що впливає на 
формування їхньої особистості у певному напрямку. Одним із ключових критеріїв 
розрізнення міжособистісних відносин є рівень включення дитини у стосунки. Між 
дошкільниками складаються стосунки симпатії й антипатії, дружелюбності й 
ворожості, прийняття і відторгнення, взаємної зацікавленості і байдужості тощо. 

Міжособистісні взаємини – це той психологічний феномен, який безпосередньо  
виникає у процесі спілкування і стосується всіх сфер людського суспільства 
(культури, побуту, навчання та ін.) [5, с. 349]. Доброзичливі та товариські стосунки в 
групі закладу дошкільної освіти допомагають ефективно виконувати завдання 
освітнього процесу, стимулюють до розвитку групової згуртованості, сприяють появі 
колективізму як особливої якості групи.Під час організації групової діяльності 
педагоги повинні звертати увагу на  бажання і вміння дітей співпрацювати, на 
соціальний статус дошкільника в групі, на їх потребу в спілкуванні. Особливим 
моментом у міжособистісному спілкуванні є те, що дитина може досягти успіхів у 
взаємодії з однолітками, а в подальшому житті допоможе у вирішенні конфліктів та 
умінні ставити перед собою цілі та їх досягати. Все це позитивно впливає на 
особистісне зростання, на розвиток комунікативних умінь та навичок, на моральні 
якості, на самосвідомість дітей у майбутній життєдіяльності.  

 Отже, міжособистісні стосунки дітей дошкільного віку в колективі залежать 
від багатьох факторів, серед яких спільність інтересів, взаємна прихильність,  
самосвідомість, потреба у спілкуванні. А формування справжнього колективу 
вихованців – це створення найбільш ефективного інструменту педагогічного впливу 
на кожного з них. Виховний педагогічний вплив дитячого колективу ефективний у 
тому разі, коли він є основою для різнопланової діяльності дошкільників, яка 
забезпечує їхній різнобічний розвиток.    
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ 
МАГІСТРІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ІЗ ПАЦІЄНТАМИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
Куценко О.М., 

викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами, 
ДЗ «Луганський державний медичний університет», 

м. Рубіжне, Україна 
 
Однією із важливих проблем медичної освіти є фахова підготовка майбутніх 

магістрів медичної освіти до толерантної взаємодії з пацієнтом. Розуміння суті 
фахової підготовки майбутніх магістрів медичної освіти досить складне і не може 
взагалі зводитися лише до отримання вищої медичної освіти. Фахова підготовка – це 
значно більше, ніж показник розумового розвитку чи приналежності до певної 
спеціальності, яка отримується у відповідній навчальній установі. Найімовірніше, це 
сукупність знань, умінь, навичок, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, що формуються в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку 
суспільства, науки, техніки, технологій, культури і мистецтва та відповідно до потреб 
й можливостей тієї країни, для якої готуються ці лікарі [4; 8]. 

Однією із важливих характеристик професійної діяльності медичних 
працівників ми вважаємо їх толерантну взаємодію із пацієнтами, яку потрібно 
починати формувати у майбутніх магістрів медичної освіти в процесі фахової 
підготовки у ЗВО.В основу дослідження, пов’язаного з вихованням та формуванням 
толерантності у студентів вищих навчальних закладів, покладено досягнення 
видатних психологів у галузі теорії діяльності, а саме: Б. Ананьєва, О. Бодальова, 
О. Леонтьєва, Б. Ломова, А. Петровського, С. Рубінштейна, Є. Мілеряна,  
П. Гальперіна, Д. Ельконіна, Н. Тализініної, Г. Костюка, К. Платонова. 

У сучасній педагогічній науці проблему виховання та формування 
толерантності досліджують у різних аспектах: загальні питання педагогіки 
толерантності (М. Рожков, Г. Солдатова, Л. Шайгерова); етнічну толерантність 
(О. Байбаков, О. Вербовський, В. Подобєд, В. Тишков); технологічні особливості 
виховання толерантності (С. Герасимов, Б. Рієрдон , О. Скрябіна, П. Степанов; 
формування толерантності засобами гуманітарних дисциплін (Л. Алексашкіна, 
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Л. Ванюшкіна, Л. Москальова); досвід виховання толерантності в зарубіжних країнах 
(А. Джуринський, О. Орловська). Проблеми виховання молоді на основі принципів 
толерантної поведінки є предметом вивчення О. Батуриної, Т. Білоус, 
Я. Довгополової, П. Комогорова, О. Хижняк та інші.  

Для формування толерантної взаємодії майбутнього магістра медичної освіти із 
пацієнтами необхідно дотримуватися таких правил як: особистісної поваги один до 
одного та до думок різних людей, сприйняття особистості з усіма його особливостями 
та індивідуальностями, ввічливе ставлення до людини як найвищої цінності, прояв 
співчуття один до одного [3]. 

У процесі теоретичного обґрунтування проблеми формування толерантності 
студентської молоді важливе місце належить опорі на концептуально-методологічні 
засади досліджуваної проблеми, розроблені провідними ученими: людиноцентризм в 
освіті як напрям розвитку духовності нації (В. Кремень [5]); соціокультурні домінанти, 
які, на думку О. Сухомлинської [9], визначають тип соціальності, що залежить від 
рівня техніко-економічного розвитку; соціально-класову стратифікацію суспільства, 
етнонаціональну диференціацію, багатоманітність світоглядних орієнтацій, 
детермінованих релігійними, ідейними, філософськими, науковими установками; 
антропологічний підхід, що набуває дедалі ширшої популярності і застосовується, на 
думку М. Богуславського [1], у розрізі розвитку педагогічної думки в контексті 
вивчення людини як особистості; концепція становлення особистості в системі 
«індивід – суспільство» (В. Муляр [6]); інваріанти ціннісного ставлення до людини 
(І. Бех [2]); філософська концепція «педагогіки добра» (І. Зязюн [7]). 

Розв’язання питання фахової підготовки майбутніх магістрів медичної освіти 
вимагає перегляду організаційно педагогічних засад та технології процесу підготовки 
майбутніх медичних працівників до професійної діяльності, реалізацію завдань 
формування в них як знань, умінь і навичок професійної взаємодії так і толерантності, 
гуманності, патріотичних переконань, набуття певного практичного досвіду, 
необхідного для реалізації гуманістичних знань у практичній діяльності. Важливим 
аспектом підготовки майбутніх магістрів медичної освіти до професійної взаємодії є 
формування та закріплення толерантних і гуманістичних надбань, які розвиваються та 
адаптуються на основі власної ініціативи майбутніх медиків, їхнього професійного 
становлення, саморозвитку та самовдосконалення. Проблема формування толерантної 
взаємодії у майбутніх магістрів медичної освіти, розвитку їх моральних якостей та 
ціннісних установок, етичних та деонтологічних правил та норм поведінки проходить 
складний шлях теоретичного переосмислення та вдосконалення методичних 
рекомендацій. Фахова підготовка майбутніх магістрів медичної освіти реалізується 
через якісне формування їхнього гуманістичного світогляду та громадянського 
становлення особистості, яке здійснюється у процесі навчально-пізнавальної 
діяльності, з урахуванням особливостей інтелектуального розвитку [10]. 
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Отже, шляхи вирішення проблеми формування толерантної взаємодії майбутніх 
магістрів медичної освіти із пацієнтами в процесі фахової підготовки у ЗВО являють 
собою реалізацію комплексу низки педагогічних умов: підвищення рівня 
інформованості студентів про змістовні аспекти феномену толерантності, особливості 
вивчення цього явища в рамках різноманітних галузей знань, розвитку й становленні 
проблеми толерантності; розвиток у студентів ціннісних орієнтирів, які спрямовані на 
керування принципами толерантності в професійній та позапрофесійній діяльності; 
формування вмінь і навичок толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти 
із пацієнтами; формування установки на толерантність, суть якої полягає в здатності та 
емоційно-вольовій готовності індивіда до рівноправного діалогу з іншим, їх 
доброзичливому ставленні один до одного як партнерів по спілкуванню; реалізація 
різноманітних дискусійних та ігрових форм навчально-виховної роботи в процесі 
формування толерантної взаємодії майбутніх лікарів із пацієнтами. 
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Україна долучилася до інтеграційних процесів, які відбуваються у сучасному 
світі, обрала для себе європейський вектор розвитку, тому перед сучасними 
закладами вищої освіти постало завдання формування особистості, здатної жити і 
діяти в нових умовах, тобто підготовки фахівця, здатного до адаптації своїх знань, 
умінь та навичок у полікультурному середовищі. Такі зміни активізували пошук 
нових форм, методів, технологій професійної підготовки майбутніх фахівців, одним із 
варіантів якої може розглядатися  професійна підготовка майбутніх фахівців на 
білінгвальній основі (тобто викладання студентам фахових дисциплін частково або 
повністю іноземною мовою), оскільки такий процес, на нашу думку, здатний 
посилити професійну компетентність випускників.На сьогоднішній день володіння 
хоча б однією-двома іноземними мовами (за фахом підготовки) у глобалізованому 
світі розглядається як необхідність, що і спричинило необхідність білінгвального 
навчання майбутніх фахівців. Впровадження такої системи навчання можливе за 
умови бажання студентів перейти на інноваційну модель навчання, можливість 
науково-педагогічних працівників профільних кафедр викладати фахові дисципліни 
білінгвально та потребу сучасного ринку праці у таких фахівцях. Було проведено 
пілотажне дослідження, у якому були визначені основні вимоги, які висувають 
роботодавці до професійної підготовки майбутніх фахівців соціального профілю, а 
саме визначення потреби у білінгвальних фахівцях; виявлення ставлення студентів до 
викладання фахових дисциплін білінгвально, їх обізнаність у цій сфері, розуміння 
подальших перспектив за умови вивчення фахових дисциплін білінгвально; 
виявлення готовностіНПП кафедр, які готують майбутніх фахівців соціальної сфери, 
щодо готовності викладання фахових дисциплін білінгвально. 
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З метою визначення вимог роботодавців до рівня професійної підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери, а саме визначення потреби у білінгвальних 
фахівцях було проведено глибинне інтерв’ю з роботодавцями (посадовими особами 
державних та громадських організацій соціального спрямування Житомирської 
області). Кількість опитуваних склала 61 особу. 

Було встановлено, що роботодавці майбутніх фахівців соціальної сфери серед 
п’яти основних чинників, які найбільше впливають на ефективність професійної 
діяльності спеціаліста та зростання його кар’єри, виділяють володіння ними 
іноземною мовою професійного спрямування, вважають професійну підготовку на 
білінгвальній основімайбутніх фахівців важливою професійною якістю в умовах 
полікультуризації сучасного суспільства (65% опитаних); а також вважають, 
щофахівець, який вивчав фахові дисципліни іноземною мовою, буде мати переваги 
при працевлаштуванні над фахівцем, який не вивчав фахові дисципліни іноземною 
мовою (64% опитаних). Отже, роботодавці майбутніх фахівців соціальної сфери у 
результаті проведеного глибинного інтерв’ю висловили потребу у білінгвальних 
фахівцях соціальної сфери (більше 60% опитаних). 

З метою виявлення ставлення студентів 1–6 курсів до викладання фахових 
дисциплін білінгвально, їх обізнаність у цій сфері, розуміння подальших перспектив 
за умови вивчення фахових дисциплін білінгвально, було проведено анкетування 
студентів соціального профілю п’яти закладів вищої освіти України. Загальна 
кількість опитаних студентів склала 441 осіб.  

Було встановлено, що більшість опитаних студентів (74%) обізнані з поняттям 
"білінгвальне навчання"; більшість опитаних студентів (70%) мають бажання, щоб 
фахові дисципліни у них викладалися білінгвально та вбачають переваги у фахівцях, 
які вивчали дисципліни циклу професійної підготовки у такий спосіб над фахівцями, 
які не вивчали фахових дисциплін білінгвально. 

З метою виявлення готовностінауково-педагогічних працівників кафедр, які 
готують майбутніх фахівців соціальної сфери, щодо можливості викладання ними 
дисциплін циклу професійної підготовки білінгвально, було проведене глибинне 
інтерв’ю з НПП п’яти ЗВО України. Загальна кількість опитаних науково-
педагогічних працівників склала  43 особи. За результатами глибинного інтерв’ю було 
встановлено, що 100% респондентів обізнані із поняттям "білінгвальне навчання", 
розуміють різницю між вивченням іноземної мови за професійним спрямуванням та 
білінгвальним навчанням. Науково-педагогічні працівники кафедр (85%), які готують 
майбутніх фахівців соціальної сфери, розуміють актуальність та перспективність 
білінгвальної підготовки майбутніх фахівців та готові (55%, за умови попередньої 
підготовки) викладати дисципліни циклу професійної підготовки білінгвально. 

Таким чином, за результатами узагальнення даних пілотажного опитування, 
можемо зробити висновок, що як замовники на фахівців соціальної сфери -  
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роботодавці, так і студенти та науково-педагогічні працівники добре обізнані із 
поняттям "білінгвальне навчання", вбачають переваги у фахівцях, які в процесі 
навчання вивчали  дисципліни циклу професійної підготовки білінгвально над 
фахівцями, які навчалися за класичною системою, розуміють актуальність і потребу у 
білінгвальних галузевих фахівцях. Більшість опитаних студентів та науково-
педагогічних працівників вважають потрібним і корисним білінгвальне вивчення 
(викладання) дисциплін циклу професійної підготовки та виражають готовність до 
викладання (НПП) та навчання (студенти) фахових дисциплін білінгвально, більшість 
роботодавців майбутніх фахівців соціальної сфери виражають потребу у 
білінгвальних фахівцях для виконання міжнародних проектів та внутрішньої 
діяльності. Тому можемо узагальнити, що білінгвальне навчання на сучасному етапі 
виступає одним із факторів підвищення професійної компетентності майбутніх 
фахівців соціальної сфери. 

Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців на білінгвальній основі, на 
наш погляд, може розглядатися як один із факторів підвищення 
конкурентоспроможності трудових ресурсів у глобалізованому суспільстві. 

Список використаних джерел: 
1.  Верещагин Е. М.Вопросы теории речи и методики преподавания ино-

странного языка/ Е.М. Верещагин. – М.: МГУ, 1969. – 90 с. 
2. Ширин А. Г. Педагогические аспекты билингвизма : развитие новой 

научной школы / А. Г. Ширин. – Ментор. – 2003. – №  2. – C. 34 – 38. 
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУДНОВОМУ ЕКІПАЖІ 
Безлуцька О. П., 
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доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Херсонської державної морської академії 

м. Херсон, Україна 
 
Близько 80% світового флоту обслуговується «змішаними» екіпажами, таким 

чином стає неможливою наявність здорової атмосфери на судні за відсутності 
толерантності. 

Толерантність – це терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки [2].  
Підбираючи екіпаж на судно судновласники перш за все віддають перевагу тим 

кандидатам, що відмінно володіють англійською мовою, але намагаються враховувати 
і міжрегіональні відносини та преференції, що склалися історично. Наприклад: 

– громадяни Кореї, В’єтнаму та Китаю працюють на суднах японських 
судновласників; 

– Індонезії і народностей Західної Африки – у голландських і британських 
судновласників; 

– Екіпажі з Єгипту, Сирії – на борту турецьких та грецьких 
судновласників; 

– Моряки з Польщі, України, Росії – у німецьких, норвезьких, датських та 
грецьких судновласників; 

– Власники із Сінгапуру надають перевагу морякам із Малазії, Таїланду, 
Філіппін та Індонезії.  

 Однак, останнім часом у світовому судноплавстві переважає прихована 
«структура відбору національності по вартості». Таким чином, на судні одночасно 
можуть перебувати представники різних національностей, а отже можуть виникати 
конфліктні ситуації. 

Основними джерелами конфліктів у міжнародних екіпажах є:  
– етнічні стереотипи, тобто, упереджене негативне ставлення щодо людей 

певної національності, і етноцентризмі;  
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– істотна відмінність національних менталітетів, зумовлена релігійними 
або культурними відмінностями, що виявляються у недбалому ставленні до 
національної кухні, зокрема – «священним» тваринам, способам готування їжі, 
етикету, до роботи, у тому числі – до оцінювання й оплати праці, до обов'язків 
конкретних фахівців, до посадових повноважень командного складу, до традицій, 
звичаїв, ритуалів, особистої гігієни, «морських» прикмет, прислів'їв та приказок;  

– груповий фаворитизм, коли неформальні групи будуються з людей однієї 
національності, потім ці відносини переносяться на сферу професійної діяльності, 
руйнуючи ієрархію та статутний порядок взаємовідношень в екіпажі, що призводить 
до порушень в роботі та сприяє виникненню нестатутних відношень та відвертих 
конфліктів [3, с. 452]. 

Досить часто приводом до конфліктів на судні стає питання харчування, коли, 
наприклад, серед переважно азійського екіпажу опиняється один-два уродженці 
Європи, і повар не обтяжує себе уподобаннями меншини, а капітан не приймає участі 
в забезпеченні задоволення смаків представників різних культур. 

Етико-релігійну толерантність слід розглядати як фактор безпеки 
життєдіяльності судна, особливо за умови, коли його екіпаж є багатонаціональним. 
Відповідно, якщо офіцер бачить, що серед членів екіпажу назріває конфлікт на 
релігійному підґрунті, то він повинен звертати увагу на всіх учасників конфліктної 
ситуації, не залежно від їх релігійних вподобань чи національності. 

Проблеми, пов’язані з національними відмінностями, в однаковій мірі 
торкаються як старших офіцерів, так і рядових моряків. Саме тому досить важливо 
для всіх членів екіпажу, від капітана до кадета, підтримувати і використовувати 
культуру живого спілкування на борту судна.  

Капітан може практикувати будь-які розважальні заходи, такі як дні 
народження, барбекю, а також спортивні турніри (теніс, дартс, бінго, шахи, шашки та 
ін.). На деяких суднах є можливість пограти в баскетбол або гольф, тренуватися в 
тренажерному залі, відвідувати басейн, грати на музичних інструментах або співати 
караоке. Крім того, слід звертати увагу на національні свята, пам’ятні дати; 
організовувати доступ до національних засобів масової інформації будь-якого 
формату; всі члени екіпажу повинні з повагою ставитися до смаків і вподобань один 
одного в їжі, музиці та мистецтві, бути уважними до потреб один одного, незалежно 
від кількості представників будь-якої національності на борту.  

З огляду на вище сказане, і офіцери, і рядові члени екіпажу повинні бути готові 
до роботи в мультикультурному середовищі. Кожному слід пам’ятати, що інколи 
злагодженість колективу може стати для них питанням життя та смерті і 
відобразитися на їх родинах. У свою чергу, толерантність та емпатія відіграють значну 
роль, адже саме вони допомагають морському спеціалісту встановити дружній 
контакт з представниками інших культур. 
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Проблемами, пов’язаними із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків 
та жінок у сфері мореплавства, вже давно опікуються міжнародні організації, що 
займаються розробкою та впровадженням стандартів професійної підготовки та 
організації праці моряків. Одна з 19 резолюцій IMO схвалених у Манілі 2010 р.  
(поправки до Конвенції та Кодексу STCW) присвячена жіночій праці в морі – 
Резолюція 14 про сприяння участі жінок в морській галузі. Цією Резолюцією ІМО 
запропонувала урядам приділяти особливої уваги питанню забезпечення рівного 
доступу чоловіків та жінок до роботи у всіх секторах морської галузі; надавати велике 
значення ролі жінок в морській професії і сприяти їх більш широкої участі в морській 
підготовці та роботі на всіх рівнях в морській галузі [1, c. 157]. 

Щоб докладніше вивчити це питання, британський Universityof Southampton 
запустив проект «Питання гендерної рівності та прав жінок в багатокультурних 
екіпажах», який спрямований на розробку певних практик та інструментів, здатних 
розширити права і можливості жінок в морській галузі, а також забезпечити їх 
належним захистом і підтримкою. 

Отже, з метою забезпечення безпечності судна в умовах формування 
багатонаціональних екіпажів необхідно виховувати у всіх членів екіпажу не просто 
терпимості, але почуття толерантності як поваги до іншої культури, релігії, 
національності. Виховання толерантності є неможливим без усвідомлення цінності 
людської особистості, без поваги до її прав і свобод. Основою толерантності є 
визнання і дотримання загальнолюдських цінностей, які представлені в сучасних 
релігійних і філософських вченнях. 

Список використаних джерел: 
1. Гаверський В. В. Гендерна рівність у світовому мореплавстві: правові та 

організаційні основи забезпечення / В. В. Гаверський // LexPortus : юрид. наук. журн. / 
редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. 
голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА 
Святий Миколай". – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – № 4. – C. 154-161 

2. Тарасюк Л. С. Проблема культури толерантності в сучасному суспільстві 
/ Л. С. Тарасюк // Гуманітарний часопис. – 2013. – № 1. – С. 39-44. 

3. Шерман М. І. Дослідження впливу особливостей морської праці на 
толерантність моряків міжнародних екіпажів / М. І. Шерман // Молодий вчений. – 
2016. – № 3. – С. 450-454.  
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ПОНЯТТЯ «ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО 
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Кременчук Анна Сергіївна 
Викладач кафедри  іноземних мов з латинською та українською мовами 
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Для реалізації професійного потенціалу майбутнього медика важливою умовою 
є здатність до комунікативної взаємодії з представниками інших культур задля 
вирішення професійних завдань, ефективної взаємодії з пацієнтами, обміну досвідом 
із колегами-іноземцями. Ця умова не може бути виконана без сформованої 
полікультурної компетентності у студента вищого медичного навчального закладу. 

При дослідженні стану формування полікультурної компетентності у майбутніх 
медиків – студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації, 
медичних коледжів,технікумів тощо – постала необхідність з’ясувати структуру та 
компоненти поняття «полікультурна компетентність майбутнього медика», 
проаналізувати думки з цього приводу інших дослідників, дати чітке визначення 
терміна «полікультурна компетентність», «полікультурна компетентність майбутнього 
медика». 

Численні дослідження тим чи іншим чином торкалися поняття 
«полікультурність», «полікультурний», «полікультурна компетентність», 
«мультикультурна компетентність», «соціокультурна компетентність», «полікультурна 
освіта», «мультикультуралізм». Ці поняття дуже часто використовуються в якості 
синонімів, або їхні значення використовуються в однакових галузях науки. 
Визначення даних понять чітко не окреслені, внаслідок чого деякі з понять 
використовуються не в тому контексті, в якому мають бути застосовані.Для 
підвищення рівня сформованості полікультурної компетентності майбутніх медиків 
необхідно дослідити науковий матеріал, що стосується понять «компетентність», 
«компетенція», «полікультурний», «полікультурність», «мультикультуралізм», 
«мультикультурна компетентність», «полікультурна компетентність», «полікультурна 
компетентність майбутнього медика», «полікультурне середовище», «соціокультурна 
компетентність», «полікультурна освіта».  
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Актуальність теми статті полягає у необхідності чітко окреслити і 
запропонувати поняття «полікультурна компетентність майбутнього медика», 
спираючись на дослідження стосовно вищезазначених термінів. 

Поняття «компетентність», «компетенція», «полікультурний», 
«полікультурність», «мультикультуралізм», «мультикультурна компетентність», 
«полікультурна компетентність», «полікультурна компетентність майбутнього 
медика», «полікультурне середовище», «соціокультурна компетентність», 
«полікультурна освіта». були в полі зору багатьох дослідників: Е. Е. Бахіча П. О. Бех, 
В. В. Бойченко, Л. І. Воротняк,М. С. Головань, О. А. Грива, Я. Г. Гулецької, 
О. В. Котенко, Л. В. Лейко, С. О. Медведевої, О. К. Мілютіної, С. Ю. Ніколаєвої, 
Л. Є. Перетяги, В. А. Погребняк, О. Б. Слоньовської, 
О. О. Смирнової,А. В. Щербакової тощо. Трактування даного термінологічного 
апарату відрізняється. 

Було дослідженопогляди науковців на поняття «компетентність», 
«компетенція», «полікультурний», «полікультурність», «мультикультуралізм», 
«мультикультурна компетентність», «полікультурна компетентність», «полікультурна 
компетентність майбутнього медика», «полікультурне середовище», «соціокультурна 
компетентність», «полікультурна освіта».Протягом дослідження були виявлені 
синонімічні поняття: «полікультурний» - «мультикультурний», «полікультурність» - 
«мультикультурність» / «полікультуралізм» - «мультикультуралізм». Умовно 
синонімічними поняттями можна вважати поняття «формування полікультурної 
компетентності» - «полікультурна освіта», якщо визначенням терміна «освіта» 
вважати «процес набуття компетентностей разом із соціалізацією особистості» 

Також були виявлені та уточнені поняття, значення яких не може бути 
застосовано в одній науковій галузі: «полікультурний» - «соціокультурний», 
«компетенція» - «компетентність» 

На основі проведеного теоретичного дослідження стало можливим чітке 
окреслення й визначення понять, наведених нижче. 

Компетенція - відчужена, наперед задана вимога до підготовки особи 
(властивості або якості, потенційні здатності особи), наперед задана вимога щодо 
знань та досвіду діяльності у певній сфері 

Компетентність - інтегративне особистісне утворення, набір якостей, які 
дозволяють володіти певними знаннями, як цінністю, що виявляється в ефективній 
діяльності і включає особисте ставлення до предмету і продукту діяльності, 
проявляється в критичний момент за рахунок вміння знаходити зв’язок між ситуацією 
та знаннями, у прийнятті адекватних рішень нагальної проблеми. 

Полікультурний - той, що стосується багатьох культур. 
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Полікультурність - системотворчий компонент у структурі особистості, її 
якість, що передбачає визнання багатоманітності культурного простору та здатність 
до міжкультурної взаємодії 

Мультикультуралізм- те саме, що йполікультурність. 
Полікультурне середовище - особливий соціокультурний феномен, що 

характеризує регіон, у межах якого здійснюється й досліджується взаємодія і 
співпраця людей, які належать до різних етнічних культур. 

Соціокультурна компетенція – сформованість в індивіда цілісної системи 
уявлень про національно-культурні особливості країни, що дозволяє асоціювати з 
мовною одиницею ту ж інформацію, що й носії мови, і досягати у такий спосіб 
повноцінної комунікації. 

Полікультурна освіта - забезпеченні умов для формування в особистості 
світоглядної установки на конструктивне співробітництво через її залучення до 
рідноїетнічної тасвітової культури, підготовки молоді до життя та ефективної 
діяльності у поліетнічному й полікультурному суспільстві 

Полікультурна компетентність - загальна здатність людини до плідної 
життєдіяльності в умовах поліетнічного й полікультурного суспільства, яка 
ґрунтується на поєднанні особистісних якостей, синтезованих знаннях, уміннях і 
навичках позитивної міжетнічної та міжкультурної взаємодії 

Мультикультурна компетентність – те ж саме, що і полікультурна 
компетентність 

Полікультурна компетентність майбутнього медика - здатність майбутнього 
медика до плідної професійної взаємодії в умовах поліетнічного й полікультурного 
суспільства, яка ґрунтується на поєднанні особистісних якостей, синтезованих 
знаннях, уміннях і навичках позитивної взаємодії з представниками різних 
національностей і культур, за умови виконання обов’язків лікаря. 
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Оптимізація Збройних Сил України, підвищені вимоги до рівня професійної 

підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння зумовили 
необхідність розробки нових механізмів забезпечення військової освіти, спрямованих 
на її ефективність танеперервність. Неперервна освіта стає провідним принципом 
системи підготовки військових фахівців, характеристиками якої є цілісність, 
активність, відкритість й індивідуальність, де офіцер бере участь протягом усієї 
військово-професійної діяльності. 

Аналіз розвитку вищої професійної освіти, у тому числі військової, дає 
підстави стверджувати, що одним із перспективних напрямів підготовки майбутніх 
офіцерів ракетно-артилерійського озброєння є компетентністний підхід. Його 
реалізація потребує застосування нових методів навчаннята оцінювання освітнього 
процесу і технологій управління його якістю. Крім цього, розглядаємо його як один із 
основних чинників підвищення мотивації майбутніх офіцерів ракетно-
артилерійського озброєння для отримання якісної вищої військової освіти, 
прискорення їх соціального і професійного становлення. В основі відбору і 
конструювання методів навчання домінантною є структура відповідних компетенцій 
майбутніх військовослужбовців. Вагомою перевагою компетентністного підходу є те, 
що він забезпечує гнучкість освітнього процесу і зберігає автономію структури 
навчального плану[1]. 

Щодо військової освіти компетентністний підхід представляє систему вимог до 
організації освітнього процесу військового закладу вищої освіти, сприяє практико-
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орієнтованому характеру підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського 
озброєння, посилення ролі їх самостійної діяльності з вирішення бойових завдань, що 
імітують бойові умови і соціально-професійні проблеми. 

Аналіз результатів низки досліджень дозволяє дає підстави стверджувати, що 
удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського 
озброєння, як складової військової професійної освіти ВЗВО України на основі 
компетентністного підходу, дозволить вирішити такі завдання: 

– посилить роль державного соціального замовлення, активізує механізми 
взаємодії і співпраці з військовими закладами вищої освіти; 

– підвищить якість військової підготовки курсантів; 
– оновить навчально-методичне забезпечення освітнього процесу (розробка 

навчальних планів і програм зі збільшенням кількості практичної складової і 
самостійної роботи, реорганізація підсумкової практики майбутніх офіцерів в 
контексті професійної діяльності, виконання науково-дослідних і проектних робіт 
військової спрямованості, участь курсантів у ділових, рольових та імітаційних іграх, 
створення діагностичного інструментарію (узагальнених навчально-технологічних 
задач, кейсів, що є засобом формування і діагностики компетенцій)) [2]. 

З огляду на зазначене, особистісну і професійну компетентність майбутніх 
військовослужбовців розглядаємо в тісному взаємозв’язку і взаємозумовленості, 
оскільки вони утворюють особистісно-професійну компетентність офіцераракетно-
артилерійського озброєння, що розкриває сукупність професійно-важливих якостей, і 
визначаються полінаправленністю і багатоаспектністю військово-
професійноїдіяльності. 

 Система неперервної військової освіти детермінує розвиток особистості 
офіцера ракетно-артилерійського озброєння, його пізнавальних інтересів, творчих 
здібностей, потреб, ціннісних орієнтацій, а також створення умов, що сприяють 
військово-професійному зростанню. Вивчаючи проблему підвищення ефективності 
формування особистісно-професійної компетентності військових фахівців, необхідно 
розглядати питання педагогічного забезпечення цього процесу.  

Педагогічне забезпечення освітнього процесу підготовки майбутніх офіцерів 
ракетно-артилерійського озброєння розглядаємо як сукупність дидактичних засобів і 
педагогічних умов, що забезпечують ефективне формування особистісно-професійної 
компетентності, реалізації навчальних планів і програм. 

З метою ефективного формування особистісно-професійної компетентності 
майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння й організації системи 
неперервної військової освіти, педагогічне забезпечення повинно проявлятися через: 

– адаптацію військового закладу вищої освіти (ВЗВО) до освітніх інтересів і 
потреб курсантів; 
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– включення в традиційні освітні технології сучасних інформаційно-
комунікаційних засобів; 

– побудову кожним курсантом індивідуальної освітньої стратегії; 
– підвищення академічних свобод кафедр і науково-дослідних підрозділів; 
– гуманізацію освітнього процесуВЗВО [3]. 
Розвитку особистісно-професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-

артилерійського озброєнняв системі неперервної військової освіти сприятиме 
реалізація низки принципів:наступності всіх видів освітньої діяльності у ВЗВО, 
неперервності військово-професійної діяльності офіцерів, інтеграції освіти і 
самоосвіти, інноваційності. 

Зміст педагогічного забезпечення особистісно-професійної компетентності 
майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння в системі неперервної 
військової освіти повинен включати:модель (цілі і завдання, види освітньої 
діяльності, етапи,фактори та ін.) і педагогічні умови розвитку особистісно-
професійної компетентності офіцерів. Зазначимо, що модель і педагогічні умови 
розвитку особистісно-професійної компетентностімайбутніх офіцерів ракетно-
артилерійського озброєння розглядаємо в їх взаємозв’язку та розвитку.Моделювання 
процесу підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєнняв умовах 
вищої військової освіти повинно здійснюватися інтегровано, поєднуючи зміст 
теоретичної і практичної підготовки. З огляду на це, ефективним напрямом вирішення 
проблеми професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського 
озброєння є компетентністно орієнтована модернізація системи підготовки військових 
фахівців Збройних сил України. 

Педагогічне забезпечення процесу підготовки майбутніх офіцерів ракетно-
артилерійського озброєнняє теоретико-методичною основою розвитку їх особистісно-
професійної компетентності в системінеперервної військової освіти, сприяє розробці 
методологічних основ, науковому обґрунтуванню комплексної оцінки сформованих 
компетенцій військовослужбовців у військово-професійній діяльності. 

Список використаних джерел: 
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Нині тисячі іноземних громадян здобувають освіту у вищих навчальних 

закладах України. Сьогодні різні факультети та інститути КНУ імені Тараса Шевченка 
проводять навчання іноземних громадян англійською мовою, але обов’язково при 
цьому їм викладається українська мова. Раніше іноземні студенти проходили навчання 
на підготовчому факультеті, де вивчали українську мову. Тепер немає такої 
необхідності. Вони слухають предмети англійською мовою та вивчають українську з 
початкового етапу. Так, на початковому етапі переклад завжди присутній. З цією 
метою використовується англійська мова викладачами. Але надалі, коли викладач буде 
розвивати та удосконалювати комунікативні навички студентів, йому варто 
відмовитися від використання мови-посередниці. Основною метою в навчанні 
української мови як іноземної є комунікативна, яка визначає увесь навчальний процес, 
що викликає необхідність реалізації комунікативно-діяльнісного підходу – вивчення 
мови як засобу спілкування у процесі вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої 
діяльності студентів-іноземців – аудіювання (слухання – розуміння), читання, 
говоріння, письма. На сьогодні найбільш актуальним при вивченні української мови 
як іноземної є комунікативний метод, тому переклад став розглядатися як пережиток 
минулого, символ старих недобрих часів [4]. У зв’язку з пошуками резервів 
ефективності навчального процесу (за рахунок уточнення завдань, змісту і методів 
навчання) питання перекладу в процесі навчання української мови як іноземної 
набувають дедалі більшого значення.  

Одним з ефективних засобів навчання української мови як іноземної поряд з 
іншими є переклад, в основі якого лежить урахування рідної мови студента. Щодо 
перекладного методу, то науковці (Ч. Фріз, Р. Ладо) припускають можливість його 
використання на заняттях із певними обмеженнями, оскільки окремі слова збігаються 
за значенням, а дослівний переклад породжує неправильні конструкції. До того ж 
психологічно процес перекладу є значно складнішим від аудіювання, читання, письма. 
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У методиці навчання мови як іноземної усталилася думка про повну відсутність 
перекладу на рідну мову і зіставлення виучуваної мови з рідною [1]. Переклад є 
головним прийомом навчання при введенні матеріалу на початковому етапі, його 
систематизації, закріпленні та контролю засвоєння. Перекладний метод пропонує 
вивчення граматичних явищ, аналіз і свідоме конструювання одиниць мови, набуття 
навичок писемного й усного мовлення на основі текстових зразків. Однак, слід 
звернути увагу, що зосередженість на граматичній темі, постійний переклад рідною 
мовою має цінність для підготовки перекладачів, але не сприяє інтенсивному 
розвитку вмінь усного мовлення і не дає змоги вільної комунікації в нерідному 
середовищі[2]. Теоретико-лінгвістичним підґрунтям пошуку і розробки ефективної 
методики викладання української мови для іноземців можуть стати існуючі методи-
концепції, такі, як: перекладні методи (граматико-перекладний, текстуально-
перекладний, свідомо-зіставний, методика національномовного орієнтування).  

Передбачається комплексний підхід до вивчення видів мовленнєвої діяльності 
зі зверненням уваги до аудіювання та читання, які розглядаються як мета і як засоби 
навчання. Особливістю початкового етапу є введення мовних явищ з урахуванням 
явищ рідної мови студентів. Лексичний мінімум містить найбільш частотні слова, які 
відбираються з урахуванням їх частотності, поширеності. Переклад з української 
мови на рідну мову студентів служить в основному рецептивним цілям: засвоєнню 
значення слова і його структури, розумінню думки автора текстів. Переклад на 
заняттях з практичного курсу української мови як іноземної має на меті збагачення і 
коригування мовлення студентів, вироблення навичок говоріння та вираження думок 
українською мовою, сприяє досягненню основної мети навчання – вільному 
володінню всіма видами мовленнєвої діяльності. Усе сказане дає можливість 
зробити висновок про важливість початкового етапу в системі української мови як 
іноземної. Тут закладаються основи володіння мовою та забезпечується 
досягнення кінцевих цілей навчання на елементарному рівні.  

Так, використання мови-посередника (в нашій ситуації – це англійська, тому що 
групи іноземних студентів сформовані не за принципом націй, вони є 
багатонаціональними) є досить доречним на такому рівні, оскільки це допоможе 
семантизувати лексику та полегшить процес оволодіння українською мовою. 

Список використаних джерел: 
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Особистісно орієнтована педагогіка ХХІ століття потребує переосмислення і 

творчого використання педагогічної спадщинирізних історичних епох і цивілізацій. У 
ретроспективному аналізі, узагальненні й упровадженні історичного досвіду, який 
увібрав у себе загальнолюдські ідеали добра, краси, істини, закладено великий 
потенціал щодо осмислення шляхів становлення й розвитку національної системи 
освіти, в тому числі дошкільної. 

Реформуючи освіту, визначаючи сучасні ключові завдання та шляхи їх 
реалізації, ми обов’язково звертаємося до кращих надбань минулого. Безумовним 
взірцем у справі виховання дітей не тільки в Україні став видатний педагог-гуманіст 
Василь Сухомлинський [4]. 

Цьогоріч 28 вересня виповнилось 100 років від дня народження Василя 
Олександровича Сухомлинського – великого українця, славетного педагога-гуманіста, 
мислителя й дитячого письменника. Справі навчання, виховання, гармонійного 
розвитку гуманної особистості він присвятив усе своє життя, віддав усі зусилля  волі 
та інтелектуальну енергію. 

Особистість Василя Сухомлинського, окремі аспекти його педагогічної 
спадщини стали предметом вивчення науковців як в Україні (М. Антонець,              
І. Бех, А. Богуш, Л. Бондар, І. Зязюн, В. Кузь, Т. Поніманська, О. Савченко,                  
О. Сухомлинська та інші), так і поза її межами (А. Борисовський, Б. Кваша,                   
М. Мухін, В. Риндак, С. Соловейчик та інші) [4]. 
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Про його спадщину нині говорять як про авторську систему гуманістичних 
поглядів, що вже стали органічною складовою розвитку сучасної дошкільної освіти й 
педагогічної науки в Україні. Василь Сухомлинський створив таку психолого-
педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини. Це надзвичайно потужна 
і напрочуд гуманістична педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської 
істини, що освіта, виховання, й розвиток людини мають передбачити передусім 
утвердження гармонії розуму й серця, де серцю за образним висловлюванням В.О. 
Сухомлинського належить найніжніша й найтонша мелодія [5].  

У педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського ми знаходимо відповіді на всі 
проблемні запитання сьогодення, адже великий гуманіст показав нам, що виховання 
дитини має здійснюватися на засадах вічних цінностей: людяності і доброти, 
гуманізму і доброчинності, відповідності і вдячності, любові та чуйності. 

Науково-педагогічна і практична діяльність видатного українського педагога 
Василя Олександровича Сухомлинського увійшла до історії вітчизняної педагогічної 
думки помітною сторінкою. Його педагогічні, публіцистичні та літературні праці й 
учительський досвід впливають на практичну діяльність дошкільних закладів та 
школи, збагатили педагогіку України новими концепціями, положеннями і думками 
[4]. 

Основні праці В.О. Сухомлинського розміщенні в газетах і журнальних 
публікаціях, немало їх зібрано і упорядковано в численні тематичні збірки та у 
тритомному і п’ятитомному (українською й російською мовами) виданнях вибраних 
творів “невтомного трударя педагогічної ниви” [3]. 

 Педагогічна спадщина  Василя Сухомлинського для сучасних  поколінь 
вихователів, учителів – джерело безперервного розвитку та удосконалення 
професійної психолого-педагогічної майстерності. Педагогічна мудрість українського 
педагога-мислителя В.О. Сухомлинського демонструє актуальність, глибину та 
інтенсивність у діапазоні сьогодення не лише у вітчизняній, національній культурі, а й 
виходить за її рамки. З позиції сьогодення педагогіка Василя Сухомлинського 
захоплює, вражає, дивує і водночас переконує в його далекосяжності, педагогічній 
прозорливості та співзвучності із днем прийдешнім. Його творчість – поза вимірами 
часу, педагогічної чи освітянської науки. Його педагогічні погляди щодо виховання 
майбутніх громадян нашої держави неначе зчитано з реалій сьогодення. Кожна думка 
видатного педагога може бути концептуальною в реформуванні і модернізації 
сучасної освіти [1].  

Визначальною особливістю педагогічної спадщини  Василя Сухомлинського є 
багатогранність, всеосяжність і відносна завершеність її структурно-змістових і 
функціональних параметрів. Педагогічна і творча діяльність видатного педагога-
гуманіста збагатила наукову педагогіку, дошкільну та шкільну практику ідеями, зміст 
яких розкрився не відразу [2]. 
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Вивчення і впровадження досвіду В.О. Сухомлинського в практику роботи 
сучасних дошкільних закладів України є цінним для педагогів, які прагнуть 
виховувати дітей справжніми людьми, здатними творити добро і красу на рідній землі. 

Колосальна кількість педагогічних працівників, педагогічних колективів  
закладів дошкільної освіти України взяли на озброєння і керуються поглядами, ідеями 
та рекомендаціями видатного педагога.  

Таким чином, звернення до педагогічної спадщини                                             
Василя Сухомлинського, розгляд його педагогічної системи, наявність закладів 
дошкільної освіти, які впроваджують ідеї В.О. Сухомлинського в освітній процес та їх 
активна діяльність, свідчать про плідність і перспективність цього напряму 
досліджень не лише в структурі історико-педагогічної науки, а й значущість для 
розв’язання актуальних проблем сучасної освітньої та виховної практики.  
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На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства в Україні домінантою 

професійної підготовки філолога ХХІ століття стає розвивальна, культуротворча 
основа,вихованнявідповідальної особистості з високим ступенем самостійності і 
креативності, що  проявляється поряд з високим рівнем професійної компетентності в 
таких якостях, як гнучкість професійного мислення, мобільність і адаптивність до 
інноваційнихситуацій професійної діяльності, постійне професійне вдосконалення, 
здатність працювати в різних режимах нових умов полікультурної Європи, 
співпрацювати з зарубіжними партнерами, вміння приймати відповідальні рішення, 
брати на себе ініціативутощо. Усе це потребує суттєвих змін інноваційного 
спрямування у професійній підготовці майбутніх філологів, що потребує діяльнісного 
підходу, який дозволяє представити процес навчання як чітко сплановану систему 
засвоєння студентами навчально-професійної діяльності, надає простір для 
розширення і посилення навчання знаннями, уміннями і навичками творчої праці на 
практико-дослідницькому, науково-дослідницькому й інноваційно-дослідницькому 
рівнях, активно працювати над розвитком мовленнєво-мисленнєвих здібностей, 
формувати діяльнісне ставлення до процесу навчання [1].  

Діяльнісний підхід передбачає визначення сутності поняття «проектна 
діяльність», що пов’язане з виконанням завдань на відтворення за зразком, в тому 
числі пошукові завдання, що пов’язані із вдосконаленням конструкції вже відомих 
об’єктів  та творчі  завдання, спрямовані на  створення нових об’єктів;  зі «створенням 
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можливих варіантів майбутньої діяльності і прогнозуванням її результатів»; із 
«заповненням проміжку між теорією і практикою, між існуючими ідеальними 
уявленнями і реальним життям, втілюючи установки як на пізнання, так і на 
створення нових об’єктів» [2].  

В аспекті професійної підготовки комунікативна діяльність означає 
багатоплановий процес, спрямований на результат встановлення і розвитку контактів 
між студентами і педагогом, між самими студентами, що породжується  потребами 
навчальної діяльності і включає в себе живий обмін інформацією, вироблення єдиної 
стратегії взаємодії, спілкування, подолання конфліктів, зміни позицій і прийняття 
рішень [2]. Ключовим поняттям, що визначає домінантну спрямованість професійної 
підготовки майбутнього філолога у ВНЗ є проектно-комунікативна діяльність. 

Учені визначають проектно-комунікативну діяльність як продуктивну 
взаємодію суб’єктів, спрямовану на формування професійної компетентності 
спеціаліста, на оволодіння знаннями і загальними способами навчальних, 
комунікативних, проектних професійних дій і саморозвитку цих суб’єктів в процесі 
реалізації навчального проекту на основі зовнішнього контролю і оцінки, що 
переходять в самоконтроль і самооцінку.  

Реалізація ПКТ під час навчального процесу у ВНЗ передбачає принципову 
зміну методичної парадигми професійної діяльності майбутніх філологів. «З 
керованої моделі» і репродуктивної, акцент повинен бути перенесений на «модель 
продуктивної» самостійної навчальної діяльності. Ця модель передбачає реалізацію 
не лише певних дій по набуттю знань, етапів формування навичок й умінь при 
розв’язанні навчально-пізнавальних задач, а й оволодінню способами їх засвоєння, 
тобто сучасна модель професійного процесу орієнтована на те, щоб навчити студентів 
вчитися самостійно [2]. 

В основі проектної технології покладена ідея взаємодії в навчальній групі під 
час навчального процесу, ідея взаємного навчання, при якому суб’єкти навчання 
беруть на себе не лише індивідуальну, а й колективну відповідальність за розв’язання 
навчальних задач, що неминуче тягне за собою комунікативні вміння. В цьому сенсі, 
проектна технологія є однією із інтерактивних, соціально орієнтованих технологій, 
основаних на моделюванні соціальної взаємодії в малій групі під час навчального 
процесу; спрямована на здобуття теоретичних знань та уявлень, які дають можливість 
отримати мінімально необхідну та достатню обізнаність в своїй професійній сфері. 
Комунікативна технологія визначається як інтерактивна, соціально орієнтована 
технологія навчання, що дозволяє спроектувати процес навчальної взаємодії як 
модель процесу реального спілкування, який обумовлює комунікативно-мотивовану 
поведінку під час заняття та передбачає об’єктивний контроль якості досягнення 
поставлених дидактичних цілей.  
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У проектно-комунікативному навчанні встановлюється інтерактивний тип 
відносин, оснований на полілозі, що складається з групи діалогів. Діалогізація 
виступає у декількох вимірах: педагог – студент (студенти), студент – інформація, 
студент –культура. Продуктивний характер ПКТ розглядається вченими як «тип 
творчої пізнавальної діяльності, що забезпечує самовизначення і саморозвиток 
особистості способом реалізації її внутрішнього креативного потенціалу, що слугує 
умовою саморозвитку учня в навчальному і соціокультурному середовищі, умовою 
його соціальної мобільності і стійкості, і в подальшому – «роботи на випередження» 
соціальної ситуації». Продуктивна домінанта зазначених технологій проявляється в 
тому, що в процесі засвоєння мов і культур майбутній філолог є не просто 
«споживачем» мови, а її творцем. В процесі роботи над проектом студент накопичує, 
інтерпретує з особистих позицій мовний і мовленнєвий матеріал, особистий досвід 
міжкультурної комунікації і вивчення мови та створює тим самим певний особистий 
навчальний продукт. Творчий (дослідницький) характер проявляється з одного боку в 
тому,  що проектно-комунікативна діяльність завжди пов’язана з вирішенням певної 
проблеми, пошуком найбільш ефективного способу розв’язання навчально- 
пізнавальної задачі, творчими знахідками учнів, а з іншого – накопиченням 
особистісного досвіду і формуванням особистісного стилю навчально-пізнавальної 
діяльності, в саморозвитку, самотворчості. Творчий компонент ПКТ реалізується 
через інтегративний міждисциплінарний характер, включаючи таким чином вивчення 
мови в процес пізнання загальної картини світу, оволодіння загальною методологією 
навчально-пізнавальної діяльності і вцілому – в процес глобального розвитку 
особистості. Крім того, творчий характер досліджуваних технологій може виражатися 
в певній свободі вибору змісту мовного спілкування [2]. 

Отже, ПКТ – це інтерактивна, соціально орієнтована технологія, що дозволяє 
спроектувати процес навчальної взаємодії як модель процесу комунікації і передбачає 
об’єктивний контроль якості досягнення поставлених дидактичних цілей при 
вирішенні практично значущої проблеми, що завершується реальним 
практичнимрезультатом. 

Список використаних джерел: 
1. Мегем Т. Є. Діяльнісний підхід до навчання (комунікативний аспект) / Т. Є. 

Мегем // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : 
Педагогічні науки. – Вип. 15 (2). – С. 184–187. 

2. Дуплійчук О. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-
філологів до застосування проектно-комунікативних технологій: дис. …кандидата 
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Інноваційні процеси в системі дошкільної освіти вимагають зміни поглядів 
педагогівна організацію забезпечення нових підходів до організації діяльності з дітьми. 
Особливо актуальна проблема сьогоденняв дошкільній освіті - розвиток пізнавальної 
активності у дітей, оскільки завдяки їй виникає дитяча допитливість і на цій основі 
виформовуються стійкі пізнавальні інтереси. Такого позитивного результату можна 
досягнути шляхом  організації та розвитку пошуково-дослідницької діяльності 
дошкільнят.Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку – це активна 
творча діяльність, спрямована на усвідомлення навколишнього світу, зв'язків між його 
явищами, їх впорядкування та систематизацію. Вона дає можливість створити умови 
для розвитку інтелектуального, творчого і ціннісного потенціалу, а головне, є засобом 
активізації, формування інтересу в дітей до досліджуваного матеріалу. 

Дітям, за своєю особливістю та природою, властива орієнтація на пізнання 
довкілля, на дослідженняоб'єктів та явищ дійсності. Щодня дошкільники пізнають 
нові предмети, хочуть дізнатися не тільки їх назви, а й риси подібності, замислюються 
над найпростішими причинами спостережуваних явищ. Уже в молодшому 
дошкільному віці дитина прагне не тільки розглянути предмет, а й доторкнутися 
рукою, відчути його запах, можливо смак. У старшому віці багато малят 
замислюються про такі явища, як випаровування води, чому утворюється сніг, як 
відбувається виверження вулкану, поширення звуку в повітрі, в воді тощо. 
Підтримуючи дитячий інтерес, потрібно вести їх від знайомства з певним явищем чи 
об’єктом до його розуміння.Дослідниками у галузі педагогіки встановлено, що за 
допомогою пошуково-дослідницької діяльності в дитини досить легко формуються 
орієнтувальні вміння, інтелектуальні та практичні дії, розвивається мислення.  
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За висловом М. Поддьякова, принциповою відмінністю пошуково-
дослідницької діяльності від інших видів є те, що в ній мета діяльності не поставлена, 
мета з’являється і прояснюється під час дослідження [5]. 

Проблема пошуково-дослідницької діяльності дошкільників  розробляється 
багатьма педагогами і психологами як в історично-педагогічній спадщині (Я. 
Коменський, M. Moнтeсcopі, Й. Песталоцці, Ф. Фрьобель, К. Ушинський та інші), так 
і в сучасних дослідженнях(К. Крутій, Н. Лисенко, З. Плохій та інші). 

Для дитини дошкільного віку, на думку багатьох науковців, важливо не що 
робити, а з ким. Тому вихователь має завоювати довірливе ставлення до себе з боку 
дітей та вважати це основною умовою розвитку пізнавальної активності своїх 
вихованців. Плануючи та організовуючипошуково-дослідницьку діяльність, 
вихователь ставить мету, добирає потрібні матеріали, створює проблемну ситуацію 
визначає пошукові дії дітей, визначається з технологією проведення, а потім 
неухильно дотримується визначеної тактики взаємодії з ними. І зважаючи на 
різноманітність сучасних технологій, які впроваджуються в практику робити закладів 
дошкільної освіти, значного поширення набуває не нова, а навпаки, забута та цікава 
технологія «Освітня подорож», яка забезпечує умови розвитку особистості, 
здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на 
свободу саморозвитку. Технологія «Освітня подорож», за словами відомого педагога, 
професора Крутій К., дозволяє перетворювати довкілля в розвивальне середовище для 
дітей дошкільного віку завдяки безпосередньому знайомству з реальними або 
віртуальними об’єктами навколишнього світу, що, у свою чергу, активізує діалогічну 
форму спілкування з однолітками та дорослими [2]. 

Ця технологія вимагає постановки проблеми, яка має дослідницький характер, 
прикінцевий результат, у вигляді реального продукту – нових знань, умінь, понять, 
які відображені у схемах, у малюнках. К. Л. Крутій зазначає, що: «Вирушаючи в 
освітню подорож, дитина дошкільного віку може точно (або майже точно) знати 
мету своєї подорожі (куди, навіщо, що отримаю, як буду добувати знання, що потім з 
цим буду робити тощо). Тому вся отримана інформація працює на дитину, а не 
проходить повз неї» [2].Тому, можна зазначити, що освітня подорож — це не заняття 
та не екскурсія.Освітня подорож дітей дошкільного віку — це педагогічна технологія, 
яка має свої особливості та передбачає зіткнення дошкільників із реальною або 
віртуальною проблемою, активізацію дослідницької діяльності дітей, є формою 
спільної партнерської діяльності дорослого з дітьми [2]. 

Запровадження технології дозволить дитині спробувати свої сили, показати 
публічно досягнутий результат,проявити себе або індивідуально, або в групі. 
Дослідницька діяльність, яка є провідною в освітній подорожі, спрямована на 
вирішення цікавої проблеми і носить практичний характер, що має важливе прикладне 
значення і, що дуже важливо, цікавий і значимий результат для самих відкривачів. 
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Основними принципами організації освітньої подорожі є: створення умов для 
безпосередньої взаємодії дошкільнят із навколишніми об’єктами, які стають 
основним засобом отримання інформації;  організація спеціальної діяльності, у 
процесі якої на підставі особистих відчуттів і спостережень у дошкільнят буде 
відбуватись формування нових уявлень (така діяльність не виключає допомоги 
вихователів);  організація активної самостійної дослідницької діяльності учасників 
освітньої подорожі;  поєднання різних видів діяльності в процесі освітньої подорожі 
(спостереження, досліди, дослідження, пошук та аналіз інформації тощо);  створення 
ситуації вибору джерел отримання інформації; зведення до мінімуму посередницької 
діяльності педагога [3].Отже, використання технології сприяє розвиткові пошуково-
дослідницької діяльності дітей, що є одним із важливих завдань сучасної дошкільної 
освіти. Доступна для дітей дошкільного віку пошуково-дослідницька діяльність під 
керівництвом дорослого створює широкі можливості для виховання в дошкільнят 
пізнавального інтересу до довкілля та розуміння його значення. За умов використання 
технології «Освітня подорож» організована вихователем пошуково-дослідницька 
діяльність викликає в дітей інтерес, збагачує і систематизує знання про Всесвіт, дитячі 
фантазії заміщуються реальним поясненням невідомого і незрозумілого. 

Запровадження цієї педагогічної технології в закладі дошкільної освіти 
допомагає «наставникам» віднайти підхід до кожної дитини, ураховувати її 
особливості, риси характеру і склад розуму, і перетворювати «сухі» заняття в 
незвичайну «пригоду». Завдяки такому підходу, батькам більше не буде доводитись 
умовляти своїх малюків йти до дитячого садка. Діти тоді із задоволенням відвідують 
заклад дошкільної освіти і з кожним днем пізнаючи щось нове без примусу. 
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Як відомо ЗМІ є основним джерелом інформації для населення: працівники 

медіа оперативно розповсюджують новини, поширюють їх у мережі інтернет або ж 
розповідають з екранів телевізорів. Від того, яким чином буде подана інформація, 
залежить і її сприйняття суб’єктами впливу. ЗМІ формують суспільну думку, 
створюючи певний образ події чи явища, підвищують чи навпаки погіршують імідж 
лідерів думок, використовуючи спеціальні PR- та маніпулятивні технології. Загалом 
медіа чинять вплив на суспільство. І ключовими поняттями у досягненні цієї мети є 
«образ» та «імідж». 

Сьогодні процес наукового дослідження поняття «образ» несправедливо 
призупинено. На перший план виходить «імідж». Говорячи про нього, першим на 
думку спадає імідж публічної людини, політика або ж підприємства, згадуються 
відомі персони, про які ми часто читаємо або дивимося по телевізору. Образ навпаки 
асоціюється із абстрактним поняттям, яке неможливо ні побачити, ні почути, ні 
відчути. Хоча образ та імідж є взаємопов’язаними і їх неможливо повністю розділили, 
існують ґрунтовні відмінності, на які варто зважати.  

Метою нашого дослідження є чітке розмежування понять «образ» та «імідж», 
аналіз їхніх спільних та відмінних ознак.  

Термін «образ» у широкому розумінні означає відображення зовнішнього світу 
у свідомості людини або конкретно-чуттєве уявлення про щось  [1, с. 178]. У 
вузькому розумінні поняття «образ» ототожнюють із художнім образом, виділяючи 
його як окремий елемент художнього твору або як певний засіб (символ) 
відображення змісту художнього твору [2, с. 93]. Згідно з тлумачним словником 
української мови, образ – специфічна для літератури і мистецтва конкретно чуттєва 
форма відображення дійсності [3, с. 560]. 
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Проаналізувавши наукові дослідження В. Здоровеги, А. Бергера, В. Гридчиної, 
М. Глазичева, І. Браги, Н. Кондакова та інших, ми зробили висновок, що основними 
критеріями образу є емоційна чуттєвість та уява суб’єкта впливу, одночасна 
об’єктивність  (предметність) і суб’єктивність.  

Оскільки образ розглядається крізь призму різних наук, у кожній із яких 
сформовані свої підходи до вивчення образотворення, має місце певне ототожнення 
та взаємозаміна понять «образ» та «імідж». 

Загалом дослідники сходяться на думці, що імідж являє собою штучну імітацію 
або подання зовнішньої форми будь-якого об’єкта, особливо особи. Імідж 
цілеспрямовано формується у масовій свідомості за допомогою реклами або 
пропаганди. З англійської мови поняття «імідж» image перекладається як «образ» і 
«вигляд». Якщо брати до уваги латинське походження, то слово «imago» 
перекладається дещо ширше – як «образ», «картинка», «імітація», «відображення». 
Відтак імідж є показником зовнішніх характеристик особистості, установи, 
організації, громадських закладів тощо. Попри те, що думки дослідників довкола 
трактування понять «образ» та «імідж» розходяться, більшість науковців називають 
імідж складовою частиною образу.  

Тенденція формування поняття «іміджу» через призму «образу» 
прослідковується не тільки в іміджелогії, а  й в інших науках. У психології імідж є 
різновидом образу, сформованого у масовій свідомості, який має характер стереотипу 
та сильне емоційне забарвлення [4, с. 49]. Компонентами іміджу виступають 
міжособистісні відносини, виконувані ролі, індивідуальні характеристики носія 
(зовнішні і внутрішні), суб’єктивне сприйняття реципієнтами [5]. 

У соціології під іміджем розуміють образ тих соціальних об'єктів, явищ, 
процесів, інститутів, осіб, який складається в індивідуальній та суспільній свідомості 
й визначає відповідне ставлення до них [6]. 

Тож, робимо висновок, що спільними ознаками для «образу» та «імідж» є 
сильне емоційне забарвлення, пряма залежність від свідомості та уяви суб’єкта 
впливу, соціальні показники та соціокультурні чинники (формують свідомість, уяву, 
поведінку людини). Процес формування «образу» та «іміджу» не є миттєвою 
реакцією на вплив і не є моментальним знімком дійсності – це складний, динамічний 
процес, що розгортається в часі, і процес, у ході якого відображення стає все більш 
адекватним предмету, що відображає. Попри тривалість процесу він є активним і 
може бути розглянутий як особливий вид діяльності. 

Однак повністю обожнювати ці поняття неможливо. «Образ» скоріше є  
спорідненим поняттям по відношенню до «іміджу», який сприяє розкриттю його 
сутності як соціального явища. З цієї причини дослідники, які спочатку визначали 
імідж як образ, почали говорити про «сприйняття іміджу» [7, с. 96]. Але імідж і є 
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результатом сприйняття образу: як образ, він не належить об’єкту сприйняття, а 
формує у свідомості суб’єктів сприйняття. 

Ще однією відмінністю між цими поняттями є формування позитивного 
ставлення до предмета чи явища, що є основною метою саме іміджу: сформований 
образ може бути як позитивним, так і негативним, а імідж – переважно позитивний. 
Це пов’язано з тим, що імідж є технологією реклами та піару, а основною функцією 
таких профільних агенств є формування саме позитивного ставлення потенційних 
клієнтів до бренду замовника. Щодо образу – це публіцистична категорія, у більшості 
випадків образ не є цілеспрямованою рекламною технологією, а процес його творення 
залежить в більшій мірі від соціальних орієнтирів суб’єктів впливу та 
соціокультурних чинників загалом. Тобто імідж – інструмент PR-працівників та PR-
технологів, а образ – журналістів та публіцистів. 

На нашу думку, між поняттями «образ» та «імідж» більше спільного, ніж 
відмінного, однак «образ» – першочерговий, а «імідж» – вторинний. Головною 
відмінністю між ними є сфера використання «образу» та іміджу» та механізми 
їхнього формування, адже імідж – штучно створювана категорія, а образ – результат 
тривалого процесу та впливу природних чинників. 
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Сучасні підходи до організації освітніх процесів відрізняються пошуком форм, 

здатних відображати провідні суспільні тенденції – демократизацію, гуманізацію, 
врахування потреб людей як суб’єктів освітніх змін, прав людини як активних 
учасників актуальних перетворень на рівні цілей, засобів, результатів навчання.  

Зростання наукових досліджень щодо змісту неформальної освіти для окремих 
категорій населення призводить до появи публікацій, присвячених теоретико-
методологічним засадам організації неформального навчання. Зокрема, окремі 
соціально-психологічні й педагогічні теорії, покладені в основу неформальної освіти, 
описано у роботах Н. М. Горук [1], А. А. Макарені [2], Т. В. Ткач [3], А. О. Яковлева 
[4] та інших. 

Специфіка методів, методик і технік неформальної освіти визначається, 
передусім, характерологічними ознаками та змістом неформального навчання. До 
таких ознак нами віднесено: добровільність і партисипативність; наявність 
сприятливого психологічного середовища; відповідність потребам учасників; надання 
психологічного захисту та соціальної обізнаності учасникам; використання гнучких 
форм і методів організації процесу навчання; практикоорієнтованість; 
цілеспрямованість діяльності учасників, усвідомленість запитів та очікуваних 
результатів від процесу навчання [5]. Відповідно, сучасна українська освітня система 
потребує пошуку інноваційних діалогічних партисипативних форм, методів, 
технологій, методик і технік навчання та методичних рекомендацій з їх 
упровадження. Оскільки характерними ознаками формальної освіти є 
централізованість, масовість, сертифікованість, обов’язковість, уніфікованість, 
об’єктність, то відсутність методичних рекомендацій почасти призводить до 
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нівелювання змісту закладеної авторами філософії методу, вихідних положень 
методики неформальної освіти на користь використання його зовнішніх атрибутів.  

До основних методів неформальної освіти нами віднесено асоціативну карту, 
відкритий простір, дебати, диспут, майстерню майбутнього, навчання на прикладі, 
рівний навчає рівного, світове кафе, техніку кола. Їх реалізація у процесі соціально-
просвітницької та навчально-виховної діяльності з молоддю вимагає дотримання 
певних рекомендацій. 

Побажання до організаторів і ведучих / лідерів неформального навчання. Перед 
апробацією заявлених технологій, методик, методів і технік бажано мати досвід 
участі у них як учасників. Це дозволить краще розуміти сутність інструменту, час та 
ресурси, яких він вимагає, зміст рефлексії за результатами реалізації.  

Оскільки усі інструменти є діалогічними, важливими є соціально-
комунікативні компетентності організаторів – їх здатність уникати авторитаризму при 
організації навчальної діяльності, розуміння концепції прав людини, творчість, 
уміння дивитися на проблему із різних кутів зору, толерантність, емпатійність. Наш 
досвід участі та організації неформального навчання свідчить, що саме особистість 
ведучого визначає ефективність застосування тих чи інших інструментів.  

Побажання до учасників неформального навчання.Залежно від змісту 
інструменту, який ви плануєте використовувати, групи учасників можуть бути 
різними за складом. Певні інструменти (наприклад, дебати, диспут, навчання на 
прикладі) вимагають однорідної за віком та статусом групи учасників. Інші 
(відкритий простір, майстерня майбутнього, світове кафе, техніка кола), навпаки, 
успішно застосовуються для різнорідних груп, що дозволяє більш системно 
подивитися на проблему, що вивчається. Тому, перед вибором інструменту навчання, 
оцініть групу щодо однорідності її учасників, наявності у них комунікативного 
досвіду та соціальних компетенцій. 

Участь у всіх зазначених інструментах передбачає добровільність і 
усвідомлення власних цілей. Тому уважаємо за неможливе обов’язковість участі 
учасників. Важливо створити мотивацію, зацікавити групу, обирати актуальні для 
групи теми та проблеми для забезпечення успіху використання неформального 
навчання. Важливим на початку реалізації технологій, методик, методів і технік 
використати структурні елементи тренінгової діяльності – знайомство, збір очікувань, 
активізацію групи та актуалізацію проблеми.  

Обов’язковою умовою реалізації поданих інструментів уважаємо детальну 
ознайомленість учасників із правилами, принципами та процедурою їх проведення. 
Це потрібно робити як до початку неформального навчання за певним інструментом 
(попереднє інформування – усне або письмове), так і у процесі здійснення навчальної 
діяльності (розповідь, введення правил роботи, обговорення). Важливо переконатися 
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у розумінні учасниками правил роботи та чітко їх дотримуватися протягом усього 
процесу.  

Побажання до простору неформальної освіти. Простір, у якому 
реалізовуватиметься навчальна діяльність, повинен бути безбар’єрним і комфортним. 
У ньому повинна бути достатня кількість місця для роботи як загальної групи у колі, 
так і відокремленої роботи у мікрогрупах. При організації роботи загальної групи 
бажано уникати столів (навіть круглих), які дозволяють учасникам «сховатися», 
«бути нерухомим», «відсидітися» – це насправді ускладнить процес комунікації 
учасників. Зверніть увагу, що всі учасники знають, де розміщений туалет, де питна 
вода, куди можна вийти аби подихати повітрям. Не намагайтеся контролювати 
переміщення учасників – правило «Голосування ногами» покаже вам, наскільки 
насправді ефективно та цікаво реалізується навчання.  

Продумайте, де повинні розміщуватися фліп-чарт, інтерактивна дошка, 
ноутбук, аби усім учасникам було добре видно та чутно. Не забувайте занотовувати 
та розміщувати у вільному доступі напрацювання учасників.  

Дотримання означених методичних рекомендацій та побажань дозволить 
підвищити ефективність неформального навчання через створення атмосфери 
рівності, доступності, результативності.  
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Важливим аспектом дослідження є виявлення  впливу  української  символіки 

та українського фольклору на розвиток патріотичної рефлексії дітей молодшого 
шкільного віку. Символіці  належить  одне  з  найчільніших   місць  у  відродженні  
нашого  народу,  його  культури,  духовності  і  держави.     Проаналізуємо наступні  
поняття:  патріотична  самосвідомість, ідеологія  українського  народу,  національне  
відродження,   українська  символіка, український виховний ідеал. 

Вивчення української  символіки  в  молодшому  шкільному  віці  має  бути  
спрямовано  на  розвиток  патріотичної  самосвідомості.  Формування  патріотичної  
свідомості  та  самосвідомості  передбачає:  виховання  любові  до  рідної  землі,  до  
свого  народу,  готовності  до  праці  в  ім’я  України,  освоєння  національних  
цінностей (мови,  території,  культури,  символіки),  відчуття  своєї  причетності  до  
розбудови  державності, прояв  патріотизму,  що  сприяє  утвердженню  національної  
гідності,   формування  почуття   гордості  за  свою  Батьківщину. 

  Усвідомлення  мети  діяльності,  оцінка  її  результатів  іншими  людьми  
формують  у  дитини  уявлення  про  себе  як  про  суб’єкта  діяльності,  сприяють  
становленню  самосвідомості  [3, с. 100].  Власне,  це  „образ  Я”,  який  складається  з  
різнобічних  уявлень  про  себе.  Самосвідомість  -  не  лише  зосередження  індивіда  
на  собі,  а  й  протиставлення  себе  світові.   

Символіка  українського  народу  -  це  специфічна  духовна  школа,  засоби  
впливу  якої  на  емоції,  почуття,  розум  дитини.  Національне  відродження  -  це  
нагромадження  творчої  енергії  всієї  нації  з  опорою  на  її традиції,  набутки  
починаючи  від  першоджерел  культури,  в  тому  числі  символіки,  з  метою  
піднесення  рідного  народу  на  високий  сучасний  рівень  світової  цивілізації  [5, с. 
137].   
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В нашому  дослідженні  використано  символіку  як  могутній  засіб  
формування  патріотичної  рефлексії  молодших  школярів.  В  умовах  незалежної  
України  постійно  посилюється  інтерес  молоді до  національних  символів,  що  
стосуються,  насамперед,  народу  як  нації,  держави.  Все  більша  увага  молоді  
приділяється  символіці,  яка  зустрічається  у  фольклорних творах.  Практика 
свідчить, що учнів  молодшого  шкільного  віку  цікавлять  символи,  пов’язані  з  
рослинами,  тваринами.   Українська  символіка  є  одним  із  найважливіших  засобів  
формування  в  учнів  патріотичної  свідомості  і  самосвідомості,  громадянськості. 
Символіка  є  важливим  атрибутом  нації,  однією  з  її  сутнісних  ознак [5, с.138].   
Символічні  знаки  - це  ідейно-моральні,  художньо-образні,  емоційно-естетичні  
„згустки”,  міцні  „вузли”  нашої  історії,  духовності  народу.  Знання  патріотичної  
державної  символіки,  до  якої  належать  прапор,  герб,  гімн,  сприяють формуванню  
патріотичної  самосвідомості.  Знання  народно-побутової  символіки,  до  яких  
належать  символи,  що  застосовуються  в  буденному  житті,  побуті:  калина,  дуб,  
верба  тощо,  розвивають  потребу  належності  й  любові  до  свого  народу,  нації.          

Учні  початкової  школи  здатні   емоційно  сприймати  і  глибоко  
усвідомлювати   матеріал  про  патріотичні  символи,  які  разом  із  іншими  ознаками  
становлять  культурно-історичну,  етнічну  специфіку  спільноти  людей,  що  
пройшла  довгий  еволюційний  шлях  розвитку  і  нині  називається  українською  
нацією [1, с.82] .  

Фольклор  є  невичерпним  джерелом  пізнання  історії  рідного  народу,  
скарбницею  його  духовності,  патріотичного  характеру  і  світогляду,  комплексним  
впливом  на  підростаючі  покоління. У  фольклорних  творах  відображені  всі  етапи  
формування  у  підростаючих  поколінь  нашого  народу  свідомості  і  
самосвідомості,  патріотизму,  глибоких  гуманних  якостей.    

У  наш  час  основна  увага  патріотичному  вихованню  особистості  надається  
саме  як  вихованню  національному,  тобто  вихованню  в  дусі  ментальності  
українського  народу,  його  коордоцентризму,  потягу  до  прекрасного  і  прагнення  
до  гармонії.  Менталітет  виробляється  під  впливом  багатовікових   культурно-
історичних,  природно-кліматичних  та  інших  чинників.  У  жанрах  фольклору,  в  
усій    розмаїтості  його  змісту  відображено  саме  українську  ментальність,  
багатогранний  і  самобутній  внутрішній  світ  українців [5, с.102].    

Підхід  історично-генетичного  пояснення  формування  української  
ментальності  дає  зрозуміти  цілісність  української  психологічної  структури  у  
своєму  відношенні  до  світосприймальних  настанов [4,с.402]. Усвідомлення мети  
діяльності,  оцінка  її  результатів    іншими  людьми  формують  у  дитини  уявлення  
про  себе  як  про  суб’єкта  діяльності,  сприяють  становленню  самосвідомості [3, 
с.100].  Щоб  сформувати  в  учнів  ідеали,  необхідно  насамперед  навчити  їх  
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визначати  патріотичні  цінності. З  цінностями  порівняються  події  як  у  спільності,  
так  і  поза  нею,  що  зумовлює  певне  ставлення  до  них  [2].   

Лише  в  останні  роки  незалежності  України  діти  молодшого  шкільного  
віку  відчули  всю  красу,  ідейно-емоційне,  морально-духовне   багатство  колядок,  
щедрівок.   У  них  народ   зичить  усім  добрим  людям,  насамперед,  міцного  
здоров’я,  всіляких  гараздів,  успіхів  у  господарстві,  трудовій  діяльності [5, с.105].  
У  цих фольклорних  жанрах  звеличується  наступні  ідеали:  пан  господар-
трудівник,  хлібороб,  мудрий  володар  становища;  оспівується  злагода  в  сім’ї,  
утверджується  добро,  щастя.   

Важлива    роль  у  вихованні  належить  героїчним  казкам,  де  
прославляються  подвиги  в  ім’я  рідного  народу.  У  таких  творах  утверджуються  
фізична  і  духовна  сила,  звитяга,  стійка  воля  та  інші  високі  лицарські  якості  
наших  предків.  Наприклад,  у  таких  казках,  як  про  Котигорошка,  Івана  -  
мужицького  сина,  прославляється  ідеал  богатиря,  лицаря.  Патріота  рідної  землі,  
який  всіма  своїми  вчинками  утверджує  в  житті  добро,  правду,  справедливість.  
Казки  -  одна  з  досконалих  форм  етнізації  і  соціалізації  дітей,  безконфліктного  
входження  їх  у  гуманні  стосунки  між  людьми  [5, с.124].    Зі  змісту  казок  діти  
черпають    патріотичні  почуття  та  ідеї  любові  до  природи,  рідного  краю,  
Батьківщини-України.   

Національне,  духовне  відродження  містить  в  собі  виведення  своїх  
етнічних,  культурно-історичних  коренів  із  сивої  давнини,  усвідомлення  власної  
патріотичної  самобутності,  окремішності  свого  народу  від  інших,  пізнання  в  
рідній  культурі  загальнолюдських  цінностей.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ 
Золотаревська Л.І., 

старший викладач кафедри іноземних мов, 
Український державний університет залізничного транспорту, 

м. Харків, Україна 
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викладач кафедри іноземних мов, 
Український державний університет залізничного транспорту, 

м. Харків, Україна 
 

Вища освіта в сучасних умовах постійно звертається до новітніх підходів в 
організації, підготовці та проведенні занять. Сьогодні надзвичайно важливо виробити 
у майбутніх фахівців потребу у самостійному опануванні матеріалу, навчити їх 
творчо застосовувати набуті знання, користуватися довідковою літературою, готувати 
доповіді, брати участь у конференціях, анотувати статті тощо. У „Положенні про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, яке затверджене 
наказом № 161 Міністерства освіти і науки України, самостійну роботу названо 
однією з основних форм організації навчання у ВНЗ і основним засобом засвоєння 
студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових занять. На 
важливість самостійної роботи учнів та студентів указували В.О. Сухомлинський, 
К.Д. Ушинський, А.М. Алексюк, В.К. Буряк, В.А. Козаков, та ін. Однак, незважаючи 
на визнання науковцями важливості самостійної роботи та широкий і різноплановий 
характер існуючих досліджень, багато аспектів цієї складної проблеми залишаються й 
досі не з’ясованими. 

Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу 
навчання ставлять самостійну, творчу роботу студентів. На цьому принципі 
базуються і новітньо-інформаційні технології навчання. У структурі навчального 
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навантаження студента за системою ECTS самостійна робота розглядається як один з 
основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його 
навчального навантаження. Методологія процесу навчання та, відповідно, 
оцінювання знань студента у кредитно-модульній системі, полягає у його 
переорієнтуванні з лекційно-інформативного на індивідуально-диференційовану, 
особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти. Творча, наукова робота 
можлива лише як результат організації самостійного навчання. Така робота повинна 
бути індивідуалізованою з урахуванням рівня творчих можливостей студента, його 
навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності. 

Організацію самостійної роботи студентів не можна розглядати як ізольовану 
проблему. Загальновідомо, що вона є органічною частиною навчального процесу. 
Особливого значення все більше і більше набувають самостійні завдання, оскільки 
жоден курс не дає студентам повного знання з предмету, а тільки допомагає їм у 
процесі засвоєння знань та їх подальшого вдосконалення. Мета самостійної роботи – 
активізувати пізнавальну діяльність студентів у навчальному процесі, розвинути їх 
навички та вміння. Отже, більшість завдань для самостійної роботи добираються, аби 
посилити практичну спрямованість освіти майбутніх спеціалістів. 

Поняття «самостійна робота» включає в себе не тільки виконання студентами 
домашніх завдань, а й різні види їх навчально-пізнавальної діяльності під час 
аудиторних занять. Отже, можна виділити дві основні форми самостійної роботи у 
вищій школі: під час аудиторних занять і поза аудиторією. Для студентів різних 
курсів розробляються різні програми самостійного оволодіння знаннями й уміннями. 
Так, наприклад, студентам першого курсу потрібно адаптуватися до самостійної 
навчальної роботи, пристосуватися до умов життя і діяльності у ВНЗ. Труднощі 
зумовлені новими формами і методами навчання, особливостями організації 
самостійної роботи, контролю за нею з боку викладачів. Тому викладачі повинні: 
ознайомити студентів із психолого-педагогічними особливостями організації 
навчання у ВНЗ; допомогти в оволодінні методами і прийомами навчальної роботи; 
дотримуватися спеціальної методики читання лекцій для студентів-першокурсників у 
перші 2-3 місяці, поступово збільшуючи структуру і темп; навчити студентів слухати 
лекцію, записувати її зміст, готуватися до семінарських, практичних і лабораторних 
занять; постійно контролювати і оцінювати самостійну роботу та ін. 

Викладач має спланувати, якого змісту і обсягу буде самостійна робота, дібрати 
завдання з поступовим зростанням рівня самостійності, проконсультувати щодо 
послідовності виконання, вимог до якості результатів самостійної роботи, 
максимально індивідуалізувати самостійну роботу. За таких умов вона стає основним 
засобом оволодіння навчальним матеріалом. 

Вся самостійна робота студентів проходить під обов’язковим наглядом та 
контролем викладача, бо саме викладачу належить провідна роль у навчальному 
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процесі. Педагогічне керівництво самостійною роботою здійснюється у формі порад, 
консультацій, застосування різних методичних прийомів, контролю за ходом та 
якістю її виконання.  

Навчальний матеріал, передбачений для самостійної роботи, виноситься на 
підсумковий контроль разом з матеріалом, який опрацьовувався на заняттях. 
Результативність самостійної роботи студентів значною мірою залежить від того, як 
вона забезпечена навчально-методичними засобами (посібниками, конспектами 
лекцій, комп’ютерними програмами тощо). 

Головним завданням контролю є видача диференційної оцінки, або вироблення 
управляючого впливу на процес навчання. За місцем у навчальному процесі 
розрізняють попередній, поточний, періодичний, підсумковий види контролю. У 
зв’язку з розвитком кредитно-модульної системи навчання все більшого значення 
набуває рейтинговий контроль, який повинен стимулювати пізнавальну діяльність 
студентів в процесі самостійного отримання знань. 

Процес контролю є складовою частиною системи навчання, як одного з фактів 
стимулюючих підвищенню успішності. Основними прийомами контролю є 
індивідуальні, фронтальні, комбіновані опитування. Контроль може проводитись в 
таких формах, як постановка запитань, проблем на заняттях; заслуховування й 
обговорення рефератів, виконання письмових робіт в аудиторії, дискусії, диспути, 
ділові ігри; індивідуальні консультації, тестування, а також комплексно-контрольні 
завдання. 

Таким чином, контроль знань студентів виконує цілий ряд функцій, успішна 
реалізація яких визначає успішність всього самостійного процесу навчання.  
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Особливу групу ризику з формування девіантної поведінки складають підлітки, 
оскільки їхній вік в онтогенезі людини -  найскладніший період, коли не лише 
відбувається докорінне перетворення сформованих раніше психологічних структур, 
але й починають виникати нові утворення, закладатися основи для свідомої 
поведінки, у формуванні соціальних установок та моральних якостей починає 
визначатися загальна спрямованість. 

Під девіантною поведінкою розуміють «систему вчинків, що відрізняються від 
загальноприйнятих у суспільстві норм права, культури, моралі…» [4, с. 117]. Якщо 
говорити про соціально-психологічні особливості дітей, яким властива девіантна 
поведінка, то більшість дослідників (Є. Заїка, Н. Крейдун, Н. Максимова, Ю. 
Можгинський, А. Реан, М. Тишкова,  А. Ячина та ін.) виділяють наступні: знижене 
перенесення труднощів повсякденного життя у поєднанні з спокійним ставленням до  
кризових ситуацій; прихований комплекс неповноцінності при яскравому 
зовнішньому зображенні свої переваги; зовнішня комунікативність, соціальність і 
страх перед емоційним контактом; прагнення казати неправду; безвідповідальність, 
втеча від необхідності прийняття рішень; стереотипність і повторюваність поведінки; 
залежність; тривожність [2]. 

Загалом дитячі девіації характеризуються заниженою критикою до вчиненого 
проступку та можливістю рецидиву, причому самими дітьми вони оцінюється як 
вираження самостійності, прояв героїзму і дорослості. До таких проявів можуть 
призводити властивості особистості, які були закладені на ранніх етапах становлення, 
певні взаємовідносини з оточуючим світом, приклади негативної поведінки дорослих, 
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що стають умовою і в подальшому призводять до безпосереднього закріплення 
реактивної агресії в якості особистісної. 

Необхідно зауважити, що розрізняють такі основні види девіантної поведінки 
як агресивна поведінка, делінквентна поведінка, суїцидальна поведінка, залежна 
(адиктивна) поведінка. 

Наприклад, Є.І. Рогов виділяє такі фактори агресивності: агресивна поведінка 
батьків, за якими повторює дитина - відчуваючи стан батьків, ніби «заряджається» від 
них негативними емоціями та агресивністю; прояв нелюбові до дитини - в цьому 
випадку у дитини буде формуватись відчуття беззахисності, небезпеки та ворожість 
до оточуючого світу; довгі та тривалі фрустрації - їх джерелом можуть бути самі 
батьки і інші найрізноманітніші причини; приниження, неповага до дитини з боку 
дорослих [2]. 

Вчені (А. Бандура, Уолтерс Р.,  Е. Фром та ін.) зауважують, що загальними 
проявами агресивності підлітків є високий рівень аффективності;імпульсивність 
реакцій;частий вибір критичного реагування;недефиренційована спрямованість 
реагування;високий рівень готовності до агресії. 

Під делінквентною поведінкою розуміють асоціальне, 
протиправне поводження людини, яке проявляється у вчинках (діях або 
бездіяльності), що завдають шкоди як окремим людям, так і суспільству в цілому. До 
неї відносять шкільні прогули, дрібне хуліганство,участь в асоціальній групі тощо. 
Вчені (Ільїн Є.П., Личко А. Е.,Танчин І.З. та ін.) стверджують, що делінквентна 
поведінка неповнолітніх складається з соціально-деформованої поведінки: підлітки 
порушують вимоги вікових соціальних ролей, що, як правило, призводить до 
зміщення провідної діяльності; соціально-моральної деформації поведінки (поведінка 
підлітків суперечить рольовим вимогам і пов’язана з вкрай аморальною поведінкою: 
вживанням алкоголю і наркотиків); соціально-моральної правової деформації 
поведінки (порушення вимог соціальних ролей інорм моралі і права) [1, с.180]. 

Особливу групу утворюють підлітки із ризиком до суїциду. Саморуйнівна 
поведінка психологами розглядається як певний акт відчаю, неможливість дитини в 
подальшому керувати власним життям. Суїцид у підлітковому віці має свою 
специфіку, яка обумовлена віковими особливостями: вчинок не усвідомлений до 
кінця, дуже часто дитиною сприймається як романтичний або героїчний. 

Вчені М. Бердяєв,  В. Бехтерєв, В. Кондрашенко, А. Личко, Е. Шнейдман та 
багато інших одностайно виділяють основні причини суїцидальної поведінки 
підлітків: втрата кохання або нерозділене кохання; приниження; сильна перевтома; 
відмова механізму самозбереження людини внаслідок алкогольного сп’яніння або 
вживання психотропних речовин; ототожнення себе з кумиром - самогубцею; втрата 
контролю над  своєю поведінкою (фрустрація або афект). 
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Суїциду, частіше за все, передують побутові, навчальні або особисті конфлікти, 
які уявляються підлітку вкрай значимими, для яких характерні внутрішні кризи і 
драматизація стану. У зв'язку з цим для підліткової суїцидальної поведінки характерні 
швидше афект і порив, ніж обміркування і обґрунтування; задуми і спроби 
самогубства, ніж завершені суїциди, так  як наявна поведінка демонстрації і шантажу 
не для смерті, а для впливу на обраних оточуючих.  В цьому випадку 
суїцідальнаповедінка  має на меті вплив на умови або обставин життя і на людей, від 
яких ці умови (обставини) залежать. Адиктивна поведінка  – це відхилення, що 
характеризується прагненням до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого 
психічного стану за допомогою прийому деяких речовин чи постійною фіксацією 
уваги на визначених видах діяльності, що спрямована на розвиток і підтримку 
інтенсивних емоцій. Дослідники проблем адиктивної поведінки вважають, що 
незалежно від типу акцентуації характеру, зі схильністю до адиктивної поведінки 
корелює низка особистісних ознак: відсутність установки на працю й навчання, 
відсутність самоконтролю, чутливість до сторонніх впливів (Н.С.Буторіна); психічна 
незрілість – інфантилізм (М.І.Буянов); цікавість до «забороненого плоду», потяг до 
екстремальних видів діяльності у неформальних підліткових групах (Б.С.Братусь, 
П.І.Сидоров); потяг до гострих переживань (А.Рослякова); неадекватна самооцінка 
(І.Г.Безпалько, Н.Я.Іванов) [3, с. 20]. 

Отже, можемо виокремити деякі спільні психологічні особливості, котрі 
притаманні для девіантних підлітків: проживання у неблагополучній сім’ї, 
переважаючим стилем батьківської опіки є гіперпротекція чи педагогічна 
запущеність, недостатня причетність дитини до позанавчальної соціально 
схвалюваної діяльності, комунікативні труднощі, атрибутивний тип дорослішання 
(наслідування зовнішнім ознакам дорослості), нерозвинутість морально-правової 
свідомості, перебільшення негативного чи позитивного ставлення до себе, різко 
негативна оцінка системи суспільних санкцій тощо. 
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Вступ України в європейський економічний та освітній простір вимагає 

високого рівня володіння українською та іноземною мовами, вдосконалення 
комунікативних і мовленнєвих навичок майбутніх фахівців, тому питання 
діагностики сформованості рівнів мовленнєвої культури є актуальним. Таку 
діагностику слід проводити, спираючись на спеціально розроблені критерії та 
показники. Розробка механізму визначення стану сформованості мовленнєвої 
культури  потребує з’ясування сутності  базових понять, до яких належать 
«критерій», «показник», «рівень». Аналіз психолого-педагогічної літератури дав 
змогу встановити, що поняття «критерій» розглядають як:підставу для оцінки, 
визначення або класифікації чогось; мірило [4, с. 588]; стандарт, на основі якого 
можна оцінити, порівняти реальне педагогічне явище, процес або якість за еталоном 
[2];якості, властивості і ознаки об’єкта, що досліджується, які дають змогу оцінити 
його стан і рівень функціонування та розвитку [9]. 

У науковій літературі визначено основні вимоги до критеріїв у педагогічній 
царині, зокрема вони мають: відображати основні закономірності формування 
особистості, сприяти налагодженню зв’язків між усіма компонентами педагогічної 
проблеми; функціонувати в тісній взаємодії між якісними й кількісними показниками; 
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бути науково обґрунтованими й достатніми для того, щоб виявити якість і ступінь 
сформованості відповідної властивості; співвідноситися з кінцевою метою навчально-
виховного процесуй відображати ті характеристики, на розвиток яких спрямовано цей 
процес [1; 3].  

Бабій І. стверджує, що під час вибору критеріїв і показників оцінювання 
мовленнєвих знань і вмінь особистості доцільно брати до уваги такі фактори: 
відповідність потребам учнів, суспільним запитам, вимогам роботодавців; 
достовірність, відсутність опосередкованих впливів; економічну доцільність тощо [1, 
с. 84]. Зазначимо, що під час вибору критеріїв і показників сформованості 
мовленнєвої культури майбутніх фахівців було враховано висновки інших науковців 
із цього питання. Так, за Вербещук С., для оцінювання стану й сформованості 
мовленнєвої культури доцільно обрати такі критерії: змістовність, точність, 
багатство, виразність, чистоту, доречність, правильність [5, с. 6-7]. Також Іонова О. 
запропонувала формулювати самі критерії максимально ясно, точно, коротко, 
вимірювати саме те, що бажає перевірити дослідник [6]. 

З огляду на те, що критерій можна визначити як сукупність основних 
показників, які розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості, то 
показник, як компонент критерію, є типовим і конкретним виявом однієї із суттєвих 
сторін, на підставі якого можна визначити наявність якості, зробити висновок про 
рівень її розвитку. Його використання допомагає оцінити якість і рівень 
сформованості компетентності [8, с. 5-7]. Поняття «рівень» визначають як ступінь 
якості, величина досягнута у чому-небудь; ступінь чиєїсь освіти, культури, 
підготовки [4, с. 1223]. 

Отже, погляди науковців щодо визначення критеріїв та показників 
сформованості мовленнєвої культури та інших особистісних утворень, близьких за 
змістом до цієї культури, суттєво відрізняються між собою. Так, у наукових працях 
деяких авторів критерії збігаються з компонентами структури мовленнєвої культури 
або визначаються відповідно до цихкомпонентів. У дослідженнях інших учених 
критерії співвідносяться з видами мовленнєвої діяльності[1]. Ми погоджуємось із 
думкою Момот В., що основою для визначення критеріїв для майбутніх фахівців 
можуть виступати такі структурні компоненти: 1) правильність мовлення передбачає 
знання мовних норм; 2) мовна майстерність забезпечується обізнаністю з 
синонімічним багатством літературної мови; наявністю навичок добору в конкретній 
ситуації висловлювання найбільш точного, стилістично доречного й виразного 
варіанту; 3) мовна свідомість складається з уважного ставлення мовця до мови 
взагалі; його прагнення до вдосконалення власного мовлення [7, с. 77]. 

 Враховуючи зазначені положення, результати опитування серед викладачів та 
студентів закладів вищої освіти, нами були визначені такі критерії й показники 
сформованості мовленнєвої культури: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 
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комунікативний, поведінковий.На основі визначених критеріїв і показників нами було 
виокремлено чотири рівні сформованості мовленнєвої культури студентів: творчий, 
достатній, середній, низький. Таким чином, методологія вивчення закономірностей 
формування мовленнєвої культури передбачає врахування цілісності системної 
детермінації критеріїв, показників і рівнів її становлення в процесі навчання.  

Список використаних джерел: 
1. Бабій І. В. До питання про критерії, показники та рівні сформованості 

професійного мовлення у майбутніх фахівців сфери обслуговування /            І. В. 
Бабій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців: зб. наук. праць. – Вип. 39. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 
2014. – С. 83–88.   

2. Багрій В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь  майбутніх 
соціальних педагогів / В. Н. Багрій // Збірник наукових праць Хмельницького ін-ту 
соціальних технологій Університету«Україна». – 2012.  

3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии /В. П. Беспалько. – 
М.: Педагогика, 1989. – 191 с. 

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. 
В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.  

5. Вербещук С. В. Формування мовленнєвої культури учнів початкової   школи 
в процесі літературного читання : автореф. дис. … канд. філол.  наук: 13.00.02 – 
теорія і методика навчання– Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.  

6. ИоноваО.Н.Теоретические аспекты формирования 
информационнойкомпетентности взрослых / О.Н. Ионова. // Вестник 
Новгородскогогосударственного университета. – 2006. – №39.–С.84-85. 

7. Момот В. М. Формування професійно зорієнтованого мовлення у студентів 
технікумів і коледжів технічного профілю : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / 
В.М.Момот. – Київ, 2002. – 185 с.  

8.Монахова М. Педагогическое проектирование – современныйинструментарий 
дидактических исследований / М.Монахова//Школьные технологии. – 2001. – № 5 − 
С. 5-7. 

9. Танська В.В. Підготовка майбутнього вчителя біології доекологічної освіти 
старшокласників: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 «теоріяіметодикапрофесійноїосвіти» /В. В. Танська.–Житомир, 2006. – 20 с.  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

 
278 

THE FRAZEOLOGY'S ROLE IN INTERNATIONAL BUSINESS 
RELATIONS AND IT’S EFFECTS ON THE FINANCIAL SAFETY OF THE 

ENTERPRISE 
Ganushchak T., 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Department of Economics and Finance of the enterprise 

Kyiv National Universityof Trade and Economics, 
Applicant of educational degree «master», 

V.I. Vernadsky Taurida National University,  
Kyiv, Ukraine 

 
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ВІДНОСИНАХ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ганущак Т.В., 
к.е.н., доцент 

кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київського національного торгово-економічного університету, 

студентка магістратури 
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського,  

Київ, Україна 
 

Фінансово-економічна криза та векторна направленість країни у напрямку 
євроінтеграційних процесів сьогодення  потребує нових підходів у розвитку бізнесу, 
зокрема, міжнародного. Ці взаємовідносини відбуваються англійською мовою. У 
формуванні ділових зв’язків однією з складових є якісний переклад словосполучень. 
Економічний переклад текстів є невід’ємною частиною міжнародного бізнесу. Робота 
з закордонними партнерами формує необхідність системного підходу для якісного 
перекладу економічних текстів на англійську мову, оскільки необхідно розуміти: 
культуру, історію, релігію іноземної країни. Якісний переклад економічних текстів 
дозволяє іноземцям оцінювати професіоналізм керівництва підприємств та ступінь 
надійності співпраці з контрагентами. Специфічною складовою у перекладі даної 
мови є переклад стійких словосполучень в економічних текстах англійською мовою. 
Переклад фразеологізмів в економічних текстах має містити мінімальну помилку, 
оскільки може призвести до непередбачуваних наслідків, тобто втрати повністю або 
частково прибутку через не підписані контракти, на низькому рівні забезпечені ділові 
відносини і, як наслідок, погіршення  фінансової безпеки підприємства.  
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Саме тому переклад фразеологізмів в економічних текстах вимагає від 
перекладача високої відповідальності, вміння концентрувати увагу, ретельності підбору 
правильних слів українською мовою. На думку автора, фразеологізм – словосполучення, 
яке не виникає в процесі мовлення, а відтворюється у вигляді сталої, неподільної, 
цілісної конструкції, сприймається та вживається носіями мови як єдине ціле. 

В економічній термінології функціонує чимала кількість фразеологізмів із 
протиставлюваним значенням. Найбільша група таких термінів має у своєму складі 
назви тварин: fatcat – жирний кіт (це фінансова фірма, що отримує надприбутки і 
збагачується – «жиріє»). Способом метафоризації утворилися терміни-фразеологізми 
з назвами кольорів. Найпоширенішим є колір золотий: goldenshare –золота акція, 
goldencard – золота картка, goldenlicense – золота ліцензія, goldenbond – золота 
облігація, goldencertificate – золотий сертифікат; рідше асоціюється із самим золотом: 
goldenauction –золотий аукціон – продаж золота з публічних (прилюдних) торгів. 
Рідше трапляються інші кольори, які виражають певні асоціації: умова червона 
називають від червоної позначки на акредитиві – «червоного» застереження; з 
бухгалтерського обліку: tobeinred – бути збитковим. Походження ідіоми пояснюється 
тим, що: в бухгалтерії витрата пишеться червоними кольором, а прибуток – чорним. 
Звідси і  blackfriday; зелений колір (greencard – зелена карта, evergreenloan – кредит 
вічнозелений) асоціюється з необмеженістю у діях. Фразеологізм «блакитні фішки» 
має варіант «голубі фішки» у зв’язку з тим, що його запозичено з англійської мови 
(bluechips), а сучасна англійська мова не розрізняє блакитного й синього кольорів і 
обидва позначає кольором blue. Білий слон позначає операцію, коли витрати свідомо 
перевищують очікуваний прибуток, і також запозичений з англійської мови 
(whiteelephant) та окреслює щось надзвичайно дороге, але непрактичне й безглузде. В 
українському варіанті – «валіза без ручки». [1, 2, 3] 

Найпоширенішим способом перекладу економічних текстів є переклад 
відносним еквівалентом (48%). Друге місце за частотою використання перекладачем є 
переклад фразеологічним аналогом (26%). Найменш поширеними способами 
перекладу виявилися переклад абсолютним еквівалентом (15%) та переклад за 
допомогою описового методу (11%). Переклад відносним еквівалентом є найбільш 
вдалим, оскільки автор перекладу не змінює суті ідіоми, проте, нажаль, це не завжди 
вдається через його відсутність в мові перекладу. Під час перекладу абсолютним 
еквівалентом та фразеологічним аналогом перекладач повинен знати чіткий переклад 
поданої ідіоми і не замислюватися про полісемію виразу та контекст. Описовий 
переклад англомовних бізнес-ідіом українською мовою вважаємо найменш вдалим, 
оскільки, пояснюючи значення ідіоми, реципієнт зосереджується саме на 
дефінітивному описі, а не на темі дискусії. Якість перекладу економічного тексту 
залежить від суб’єктивної думки перекладача, його розуміння тексту та наявності 
словникового відповідника у мові перекладу. [4, с.65-66] 
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На думку автора, не менше на забезпечення фінансової безпеки впливає і 
процес укладання міжнародного договору. Головним прийомом у перекладі 
словосполучень в міжнародному договорі є переклад за допомогою лексичного 
еквіваленту. При перекладі договорів перекладач не повинен використовувати 
різноманітні трансформації, оскільки лише деякі з них підходять до такого виду 
перекладу. 

Отже, на забезпечення фінансової безпеки підприємства впливають проведені 
на належному рівні міжнародні ділові відносини та якісний переклад економічних 
текстів, зокрема і фразеологізмів. Головні проблеми, які виникають при перекладі 
фразеологізмів в економічних текстах англійською мовою, пов’язана з складністю їх 
ідентифікації. При перекладі фразеологізми, які співпадають за змістом, але не 
співпадають за образом рекомендується керуватися принципом перекладу чогось 
звичного таким же звичним і  пам’ятати, що фразеологічні одиниці часто мають 
сильно виражений національний характер і тому при підборі фразеологічних аналогів 
необхідно уникати таких виразів, які основані на образі з яскраво вираженим 
національним характером носіїв мови перекладу. При перекладі фразеологізми, які не 
мають відповідників в українській мові калькуванням та перекладацьким неологізмом 
потрібно враховувати, що створюваний перекладачем образ повинен бути зрозумілим 
для реципієнта, метафоричне, переносне значення повинно виводитися з прямого 
значення. При проведені міжнародних ділових відносин і перекладі фразеологізмів в 
економічних текстах необхідно здійснювати переклад відносним еквівалентом з 
метою підвищення фінансової безпеки підприємства. 
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The system of high education is an important agent of gender socialization of young 
people, which can be built on the principles of gender parity, or, vice versa, contains some 
forms of gender inequality.The current regulatory framework of and statistical indicators 
give reasons to consider higher education, de jure, with minimal manifestations of gender 
inequality. However, de facto, there is a gender asymmetry.Using a gender audit allows to 
explore the compliance of the principles of gender equality in the university and determine 
the ways of implementation of gender-sensitive technologies in the practice of high school 
in order to create egalitarian personality of future teachers and gender culture of students.  

The aimof our research is explore the availability of gender resources in the system of 
equality – inequality (policy and strategy of education, training programs, institutional 
practices, methods of teaching and forms of assessment, the nature of gender interaction, etc.) 
in order to make a critical analysis of the university’s experience for implementation of 
complex gender approach.Gender audit covered students and teaching staff of the Institute of 
Pedagogy and Psychology and 6 faculties (physics and mathematics, geography, history, 
physical education, foreign languages, engineering and teaching). The statistical data relating 
to all faculties, departments and other units of the university. The survey includes: 130 teachers 
(64 women and 66 men) and 298 students (180 female students and 118 male students). 

Gender social modeling has been revealed in stereotying of thinking and conscience 
of sex and age samples concerning different spheres of activity and choices of occupations, 
building up a career and its connection with family roles, prestige and social status etc., that 
is a confirmation of existing phenomena of “glass ceiling”, “dual employment”, inferiority 
position of female faculty. The gender asymmetry in feminization of pedagogical university 
(the predominance of females in comparison with males (62,4%:37,6% ) among faculty; the 
predominance of women with  PhD and Doctor of Science degrees(60,6%:39,4%)) has been 
found out.The gender disproportion has been revealed concerning distribution of gender 
roles in administrative positions: more women with PhD and Doctor of Science degrees 
than men (60,6%:39,4%), but there are two male members of the Academy. The greater 
amount of publications belongs to women than to men (58,9%:41,1%). The women also 
prevail in doctoral thesis defense committees (63,1%:36,9%). Three times more women 
study at graduate school level (69,6%:30,4%). The ratio of women and men who defended 
dissertations is 8:1. However, men prevail at administration positions at university, 
especially university top administration (100%:0%), deans (75,0%:25,0%), department 
chairs (53,8% men:46,2% women). 

The gender imbalance is manifested in "masculinization" and “feminization” of 
students body (the significant predominance of female students(28,6%:15,5%). The most 
distinct difference in number of females in comparison with males is observed at the 
Institute of Pedagogy and Psychology (93,0%:7,0%) and such faculties as Philology 
(93,1%:6,9%), Chemistry and Biology (92,4%:7,6%), Foreign Languages (84,5%:15,5%), 
History (63,9%:36,1%), Physics and Mathematics (61,2%:38,8%), Geography 
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(69,5%:30,5%), Arts (73,0%:27,0%). More males study at faculty of Physical Education 
(73,4%:26,6%) and Engineering (69,1%:30,9%). 

The subsequent career according to students’ sample is directly divided into 
traditionally “female” and “male” that do not promote the development of the subjectivity 
of a person, his/her creativity and competitiveness, successful self-realization. 

Almost the same volume and symmetry of gender prejudice as to both sexes has been 
found out. However, men (faculty and students) take stronger sexist positions than women.  

The university offers courses in gender studies such as “Gender Pedagogy”, “History 
of Gender Pedagogy”, “Gender Psychology”, integrated educational course “Gender 
Education: Theory and Practice”. Gender modules have been incorporated in a content of 
such subjects as “Personality Psychology”, “Preparation of the Youth for Family Life”, “The 
Methodology of Teaching Natural Sciences”, “Pedagogy and Psychology at Higher 
Education Institutions”, “Psychology of Professional Activity”, “Psychology of 
Management”, “Psychology of Physical Education and Sports”. 

The practice of carrying out a gender audit has attracted faculty and students 
attention to the problem of equality of sexes and has become an effective factor of 
motivating the administration of the university to implement gender policies at our 
institution. We believe that the considerable factor of effective spreading of gender 
education technologies is a partnership of students and faculty in realization of socially 
important projects at different levels. It is the scientific project of the Centre of Gender 
Studies TNPU – Ukrainian National Academy of Pedagogical Science “Implementation of 
the gender approach into educational space “educational institution – family – community” 
in the context of European model of democracy”. 

The extension of gender sensitive practices on different levels of education: 
elementary school - secondary school – institution of higher education – conducting gender 
expertise of elementary school textbooks and periodicals for children, description of a 
phenomenon of “hidden curriculum”, development of educational and  methodological 
complex in “Health Education” for the fourth form based on gender approach. 

The extension of a range of information and educational component of a gender 
approach (gender audit tools design, the statistical data collection, tendencies and 
phenomena, such as “acquired helplessness”, “fear of success”, “glass ceiling” etc.), 
description andanalysis; designing child abuse prevention programs and antidiscriminatory 
practice in children subculture and pedagogical interaction, its approbation in all-Ukrainian 
network of the gender educational centres) willassist further institution development of 
gender in social and humanitarian space. 
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В контексті поглиблення євроінтеграційних процесів, для підвищення статусу і 

конкурентоспроможності вітчизняних ВНЗ у науковому європросторі, ми повинні 
своєчасно виявляти та усувати кризові явища що стосуються передусім сфери вищої 
освіти нашої держави. До вивчення зазначеної проблематики, долучились професорсько-
викладацькі кадри Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка. 

На думку академіка В. О. Цикіна, сучасна система освіти знаходиться у кризовому 
стані, який полягає у наступному: у відставанні темпів розвитку освіти від темпів 
розвитку науково-технічного процесу; у стратифікації між кількістю сучасної наукової 
інформації і можливістю засвоєння її студентами або учнями; у інтернаціональності 
освіти і суспільства (традиції, звичаї, норми, які гальмують впровадження нових форм 
освіти); у дефіциті належного фінансування, для забезпечення нормального 
функціонування цього інституту тощо [4, с. 169]. 
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Зазначені прояви кризи, притаманні багатьом країнам світу, несуть відбиток 
національних особливостей. У нас в країні, наприклад, загостренню кризи у освітянській 
системі сприяли результати соціальних трансформацій останніх часів: дезорганізація 
економіки, поляризація суспільства, слабкість державної влади, недооцінка ролі духовної 
культури, дегуманізація, тощо. Усі зазначені аспекти, як у дзеркалі, відобразились у 
деструкції освітянських цінностей, зниженні рівня і якості освіти і виховання.  

На ринкові освітніх послуг країни почала зростати кількість ВНЗ недержавного 
підпорядкування, що призвела до насичення з боку пропозиції та унеможливило 
працевлаштування великої кількості фахівців. Безумовно такі виші створюють 
конкуренцію для вітчизняних ВУЗів. Так як недержавні вищі навчальні заклади, 
впливають на процеси формування ринку фахівців лише у середині країни і не 
претендують на підготовку фахівців, конкурентоспроможних за кордоном і не 
витримують перевірки часом. 

Поляризація суспільства, особливо у контексті матеріального статку, призвела до 
того, що діти заможних українців обирають здобуття вищої освіти за кордоном. Віддаючи 
перевагу престижним університетам Великобританії, Франції, Німеччини, Сполучених 
Штатів Америки, Італії тощо. Таким чином виказуючи недовіру вітчизняній освітянській 
системі. Інтеграційні процеси України до Європейського союзу, теж негативно вплинули 
на вітчизняну вищу освіту. Велика кількість молодих людей, здобуваючи соціальні 
професії, від’їжджають розбудовувати країни близького зарубіжжя, Європи та 
заокеанських держав.  

Із здобуттям статусу незалежної держави у країні почали гостро поставити питання 
відродження духовної спадщини, про яку свого часу писали Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, 
Л. П. Косач (Леся Українка) та ін. Останнім часом, молодь почала цікавитись власною 
історією, культурою, мистецтвом, відроджувати християнську традицію, формувати 
патріотичні погляди, адекватно ставитись до рідної мови. Така тенденція дає впевненість 
стверджувати, що вітчизняна духовна культура буде реанімована і розвиватиметься у 
серцях майбутніх поколінь.Наслідком політичної, економічної та соціальної кризи в 
Україні, стала зміна на протилежний знак гуманістичної константи в країні. Українське 
суспільство, на теренах сьогодення, обирає зовсім інші цінності, які повністю суперечать 
канонічним гуманістичним ідеям. Дегуманізація українського суспільства, відсутність у 
ньому високоморальних ідеалів, аксіологічних настанов призвели до того, що останнім 
часом принцип гуманізації став провідним у освітній практиці [1, с. 203]. 

Стратегія управління галуззю освіти повинна забезпечити виконання 
прогностичних функцій та досягнення поставлених завдань, бути адекватно 
конкурентними у просторі світової освітянської системи.  

Різнобічний розвиток, активізація процесів проникнення у нові сфери діяльності, 
удосконалення засобів прогнозування змін зовнішнього середовища і адаптація до них 
нададуть вищій освіті можливість швидко реагувати на попити ринку праці, як у себе в 
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країні, так і за її межами застосовуючи можливості інноваційної діяльності. Інноваційна 
діяльність – комплекс взаємопов’язаних науково-дослідницьких робіт зі створення нової 
чи удосконаленої існуючої продукції та технологій, впровадження інших змін організації 
для забезпечення її конкурентоспроможності і ринкового успіху [2, с. 132]. 
Першочерговим завданням, створення ефективних механізмів управління вищою освітою, 
на думку А. А. Сбруєвої, повинен стати розвиток корпусу стратегічних менеджерів ВНЗ, 
професіоналізація адміністративних кадрів та забезпечення навчальним закладам права 
самостійно визначати стратегічні напрямки свого розвитку, управляти фінансовими 
потоками, встановлювати винагороди за високі показники, залучати до роботи кращих 
викладачів і дослідників із своєї країни та з-за кордону тощо [3, с. 156]. 

Спрощення схеми отримання ВНЗ сучасного матеріально-технічного обладнання, 
міжнародних освітянських грантів, залучення закордонних інвесторів повинні 
покращити умови навчання студентів, оптимізувати науково-дослідну роботу у 
навчально-наукових інститутах, університетах, стимулювати молодих вчених до 
наукової роботи, зробити конкурентними на міжнародному рівні наукові пошуки 
вітчизняних науковців, підвищити професійну компетентність професорсько-
викладацького складу вишів України тощо.Таким чином, дотримання зазначених 
механізмів, на нашу думку, допоможе прискорити темпи інтеграції вітчизняної вищої 
освіти до європростору, адекватно реагувати на вимоги ринку праці та витримати 
конкуренцію з боку європейських вищих навчальних закладів. 

Список використаних джерел: 
1. Лазоренко С. А. Гуманістичні цінності Сокількського фізичного виховання 

Сумського регіону / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло, В. Б. Романова // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології № 8 (42), 2014 : наук. журнал / гол. ред. 
А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 202–212. 

2. Левченко Л. С. Стратегічний менеджмент вищих навчальних закладів: 
навчально-методичний посібник / Л. С. Левченко – Суми: Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2011. – 141 с. 

3. Сбруєва А. А. Європейські ініціативи модернізації вищої освіти: імператив 
розвитку «Інноваційного союзу» / А. А. Сбруєва // Наука ХХІ століття, індустрія хай-тек 
і сучасна освіта: тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції, (18–19 
жовтня 2012 р.) / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка; 
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та ін.; [редактор-упорядник 
С. С. Дєнєжніков; за заг. ред. докт. філософ. наук, проф. Цикіна В. О.]. – Суми 2012. – 
260 с. 

4. Цикин В. А. Философская интерпретация NBICS цивилизации: монография 
/ В. А. Цикин. – Сумы: ФЛП Цёма С. П., 2016. – 240 с.  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
287 

SAVING HEALTH IS A PRIORITY IN THE COMPETENCE OF THE 
TEACHER OF PHYSICAL CULTURE 

Bashtovenko О.А. 
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the  

Department of Social Work, Social Pedagogy and Physical Culture 
Izmail, Ukraine 

 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я – ПРІОРИТЕТ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
Баштовенко О.А. 
к. біол. н., доцент 

кафедри соціальної роботи, соціальної  
педагогіки та фізичної культури  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 
м. Ізмаїл, Україна 

Сучасний етап формування здорового життєздатного покоління визначається 
соціальною політикою держав. Світова спільнота вже визначила загальні  погляди та 
вимоги до формування здоров’язбереженнянизкою документів, нормативно-правових 
актів щодо  сприяння впровадженню здорового способу життя. Питання збереження 
здоров’я ніколи не втратить своєї актуальності. Серед всіх цінностей, що людина 
визначає за своє життя, найвагоміше місце займає  її здоров’я та здоров’я її дітей. Все 
що стосується підтримки, зміцнення, застосування різних технологій спрямованих на 
збереження здоров’я, з давніх давен привертає увагу людства  і до теперішнього часу 
є досить актуальним. Налагодити стосунки між урядом і особистістю через 
різноманітні громадські організації, навчальні заклади, структурні об’єднання, 
здійснювати Концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми 
«Формування здорового способу життя молоді України»  повинен компетентний 
педагог, викладач, учитель, тренер. І, вразі готовності до ефективної професійної 
діяльності, ми зможемо розраховувати на здорове, успішне суспільство нашої країни.  

Cучасна статистика досить сумна, оскільки свідчить про велику кількість 
соматичних відхилень, які придбані дітьми і студентами під час навчання [1,c.43]. 
Причина цього: особливості навчального процесу, що потребує певної напруги в 
опорно-руховому апараті, тривалої нерухомості хребта, напруження зорового 
аналізатору, малорухоме проведення вільного часу поза навчальним закладом через 
слабо розвинуту структуру позашкільного фізкультурно-оздоровчого напряму. Батьки 
не можуть в належній мірі створити умови для нормального розвитку дитини, або не 
мають коштів для цього. Обмеження руху веде до гіпокінезу, що і є фактором ризику 
для здоров’я ростучого організму. 
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Здоров’язбережувальна  компетенція, основа професійної підготовки вчителів 
фізичної культури, проблема першочергової важливості вищої освіти сьогодення. У 
майбутніх педагогів відсутня мотивація до діяльності, пов’язаної із збереженням 
здоров’я дітей, вони не знають і не вміють використовувати в освітньому процесі 
здоров'язбережувальні технології, ігнорують наукову організацію праці в 
педагогічному процесі. Як наслідок -  незадовільний стан культури здоров'я, дефіцит 
системи знань і практичного досвіду у галузі збереження і зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління [2,c.45]. Суспільство потребує нового спеціаліста, здатного 
втілити практичний  досвід у галузі здоров’язбереження. Саме компетентнісний 
підхід у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури формує нові технології в 
освіті та вирішує суперечності між соціальним замовленням та недостатнім рівнем 
сформованості здоров'язбережувальної компетентності. 

Фізичне виховання дітей та молоді повинно здійснюватись спеціалістами та 
професіоналами високого класу. Багато науковців, що висвітлювали науково-
педагогічні пошуки у методиці фізичного виховання та формуванні фізичної культури 
молоді в умовах реформуванні освіти, розглядають можливість оновлення змісту 
викладання предмету (В.Г. Арефьєва, І.О. Кузьменко, Ю.В. Васькова, О.М. Вацеби та 
ін.). Деякі автори пропонують застосовувати різні форми фізичного виховання (А.В. 
Цьось, О.О. Власюк, Н.В. Крачевська, А.В. Огнистий). Об’єднати школу і сім’ю, 
починаючи з першого класу через оновлення змісту викладання фізичної культури 
пропонує О. Бондарчук. Етап початкової школи є дуже важливим, бо він 
характеризується зниженням рухової активності майже на 50%. у порівнянні з 
дошкільнятами.  

Сучасний рівень життя вимагає від  уроків фізичної культури  вироблення в 
учнів рухових навичок і умінь до самостійних занять фізичними вправами, 
дотримання здорового способу життя, вміння самостійно слідкувати за змінами, які 
відбуваються в організмі. Оцінювати і аналізувати впливи фізичного навантаження як 
позитивні процеси життя[1,c.46].   

Компетентний спеціаліст  фізичного виховання повинен на власному досвіді 
переконати вихованців у необхідності рухової діяльності та володінні найпростішими 
методиками моніторингу соматичного здоров’я[4,c.34]. Формування переконання у 
необхідності рухової діяльності, можливості отримання задоволення від фізичного 
навантаження та свідомого прагнення до здоров’язбереження, проведення  
комплексного контролю у фізичному вихованні та спорті, використання його 
показників в плануванні навчальних занять та виховної позашкільної роботи, 
отримання об’єктивної інформації про стан здоров’я вихованців – складові 
ефективного управління процесом фізичного виховання та спортивним тренуванням, 
необхідний підсумок професіоналізму вчителя,  як сучасного компетентного 
спеціаліста.  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
289 

Педагог, що має достатній рівень пізнання в області змісту і технологій 
здоров’язбереженняз урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, 
відповідально ставиться до виконання здоров'язберігаючих функцій, ініціює підбір і 
впровадження відповідних цінностей фізичної культури, проектує та реалізує 
ефективні здоров’язбережувальні технології, засновані на руховій активності може 
вважатися достатньо компетентним. Базою формування професійної готовності 
вчителя до здоров’язбереження є медико-біологічна підготовка студентів з 
впровадженням поетапного формування компетентнісної готовності та 
удосконалення планування дозволить доповнити методологію подальшого 
вдосконалення освітнього процесу в галузі здоров’язбереження.  
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Сучасна цивілізація дала людині багато можливостей для самореалізації. 

Причому людина може реалізувати себе не лише в особистих стосунках з партнером, 
але і в професії, в бізнесі, в умінні відпочивати, бути частиною громадських 
організацій і так далі. Але з іншого боку, наша цивілізація настільки сильно впливає 
негативно на людину, на її психічне і фізичне здоров'я, що виникає питання: якими 
мають бути свідомість особи, її сила волі, її потенціал, щоб комфортно відчувати себе 
у ворожому світі? У контексті сучасних економічних, політичних і інших криз вважаю 
актуальним розглянути образ  людини в синергії її відношень з суспільством.   

Метою тез буде філософський аналіз образу людини в сучасних реаліях. 
У роботі використовується системно-параметричний аналіз, розроблений 

українським вченим, професором А. І. Уйомовим [1],  щоб визначити місце особи в 
системі «людина-суспільство». Будь-який об'єкт можна представити у вигляді системи 
з трьома дескрипторами: концептом, структурою та субстратом. У даному 
дослідженні буде визначена особистість у філософських концепціях за допомогою 
дескрипторів першого роду. 

«У модерні  людина і її унікальність концентрувалися у визначене поняття 
«особистість». У постмодерні суб'єктивність розчиняється в соціальності, яка також 
зникає, перетворюється на інші форми, дає зростання чомусь принципово іншому» 
[2] . Властивість бути особистістю займає місце концепту системи «людина-
суспільство» в модерні. Відношення суспільства і людини можна представити як 
структуру. «Принципово щось інше», як визначальна властивість, стає концептом 
системи постмодерністського суспільства. І цим «принципово щось іншим» стає 
цифрова людина. Субстратом виступить те, на чому реалізується і структура, і 
концепт, і цією спільністю є індивіди як такі. 
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Цифрове століття і цифрове суспільство 20 століття породили і  цифрову 
людину. «Цифрова людина стає символом епохи постмодерна» - соціолог Н. Гаїн з 
Великобританії визначив так людину [2]. Наступний етап - перехід від 
інформаційного суспільства до smart-суспільства, так його бачать сьогодні 
Андрюкайтене Регина, Воронкова Валентина, Кивлюк Ольга, Никітенко Віталіна і 
Рижова Ірина. Вони називають сучасну людину smart-людиною як продукт, що 
«працює у високоінноваційному середовищі, детермінованому інформаційно-
комунікаційними технологіями» [3]. До речі, російські вчені смарт-суспільство 
вважають ще однією стадією розвитку інформаційного суспільства, пише І.Б. 
Ардашкин  [4, С.32]. Автор статті говорить, що вперше цей термін використовувався в 
економіці і менеджменті і зустрічається в роботах П. Друкера в 1954 році, а позначає 
specific (конкретна), measurable (вимірна), achievable (досяжна), relevant (сумісна) і 
time-bound (визначена в часі) [4, С.33-34]. 

Сьогодні це поняття має ширше значення, і як пише  І.Б. Ардашкин,  включає і 
сучасні технології, і інформаційні технології, і междісциплінарність наукових 
розробок, і людей з відповідною (розумні) свідомістю і поведінкою (смарт-люди), і 
ефективне вирішення виникаючих проблем. Для нас примітно, що без хоч би одного 
компонента смарт-технології стають просто технологіями, т.е іншою системою. 
Смарт-людина – це вже творіння 21 століття, коріння, якого вирушають в середину 20-
го. Тут концепт системи теж не людина і не суспільство, а смарт-технології, а точніше 
властивість володіння ними. Причому система виходить сильна (один з параметрів 
другого роду: сильні-слабкі системи) [1], оскільки виключення хоч би одного 
елементу руйнує її і перетворює вже на іншу систему. У фізиці сильними системами 
вважається, наприклад, механіка Ньютона. Гейзенберг називав такі системи 
«завершеними». Інновації та технології стають частиною масової культури. 

Людина масової культури давно є споживачем товарів, які йому пропонує 
суспільство. І тут може виникнути думка, що масова культура – це «вірусна матриця». 
І як така сама культура випробовує кризу. Ось в таких умовах з'являються люди з 
біфуркаційною свідомістю (термін  взятий  у В.П. Шалаєва [5]). Появу біфуркаційних 
людей знаменує необхідність переходів і зміни свідомості суспільства, вони шукають 
грунт, де зможуть реалізуватися як особистості, змінити сталі, але застарілі моральні 
цінності. Вони не намагаються бути концептами системи, але вони можуть бути її 
реалізаторами, що відповідає параметру структура в системній моделі. Це  міністри, 
менеджери, прокурори і тому подібні представники професій. 

Який же образ сучасної людини вимальовується в контексті пропонованого 
аналізу? Сучасна особистість – це система, де  всі дескриптори унікальні самі по собі. 
Це особа, розчинена в суспільстві, є його віддзеркаленням і породженням, в концепт 
(атрибутивний) якої може входити властивість: інформаційна, біфуркаційна, 
«смартовая» (унікальна). На мій погляд, така особа себе вичерпує.  
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Новий напрям задається властивостями  гуманність, терпимість, любов до 
природи, а не техніки, і, відповідно, високодуховність. Властивість унікальності, в 
першу чергу,має належить самій людині, а не тому, що вона створила. 
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Релігійний досвід – це досвід подвійної свідомості. В релігійному досвіді моя 

особиста відносна свідомість конструйована свідомістю іншого існуючого як 
абсолютна свідомість, тобто буття свідомості Бога. Дійсне буття свідомості  як 
спонукача розумової рефлективної діяльності спочатку конституюється завдяки 
узгодженості емпіричного досвіду і теоретичного знання.Моя власна сфера 
індивідуального «Я» - емпіричного досвіду мого самопізнання і системи його 
узгодженості, існує в якості системи самотлумачення щодо складових моєї власної 
сфери інтелектуальної діяльності, в якій повинні міститися ще й інші види досвіду, 
об'єднані в узгоджені системи або логічні структури, що мають загальну 
епістемологічну систему. Релігійний досвід віруючої особистості є лише частина цієї 
загальної епістемологічної системи. Проблема релігійного пізнання, 
систематизованого в якості релігійного досвіду і здійснюючого себе в онтосі, полягає 
в розумінні тієї обставини, що «Я» суб'єкта має в собі і може завжди заново 
формувати нові інтенціональні логічні схеми, які мають буттєвий зміст. 

Для філософії феномен релігійного досвіду як епістемологичної проблеми став 
одним «з головних шляхів підвищення рівня абстракції і рефлексії, в яких природа 
пізнання описується в онтологічному або психологічному плані» [3, с.1046-1047]. 
Релігійний досвід як і всякий емпіричний досвід, є систематизованим пізнанням 
дійсності, але розглянутої як створеної дійсності і функціонального перебування 
створеного індивідуального буття, тобто віруючої особистості. Релігійний досвід як 
системне відображення створеної дійсності є «розвиток свідомості до рівня науки, - 
пише Гегель, - в якому поняття абсолютного як суб'єкта повинно  бути виправдано 
тільки викладом самої системи; вся справа в тому, щоб прийняти і висловити істинне 
не як субстанцію тільки, але так само і як суб'єкт»[2, c.15]. Фактично дослідне знання 
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«Іншого» - Бога по відношенню до мене (не-я) є в наявності як досвід якогось 
об'єктивного світу і інших «Я» всередині нього (Не-я в формі іншого Я).  

Одним з головних результатів трансцендентальної редукції, віднесеної до 
власної сфері релігійного переживання, віднесеної щодо релігійного досвіду, було те, 
що вона виділила його інтенціональнуоснову, тобто той шар, в якому редукований світ 
виявляється як іманентна для володаря релігійного досвідченого свідомості, 
трансцендентність. 

В результаті трансцендентальної редукції суб'єкт-«володар» релігійного досвіду 
виявляється прив'язаним до чистих переживань своєї  свідомості, яка конституюється 
завдяки їх актуальним або потенціальним єдностям. Такі комплекси єдності 
потенціальностей невіддільні від мого «Я» і тому належать конкретно йому самому, 
як його власне переживання і емоційне ставлення до «Іншого". Суб'єкт релігійного 
досвіду постійно надається самому собі як оригінал власного переживання буття Бога, 
і може крок за кроком осмислювати те, що належить до його власної сутності. Це 
осмислення в значній мірі здійснюється в таких актах свідомості, які не є буттям в 
цілому по відношенню до відповідних моментів, що належить до моєї власної 
сутності.  

Тільки так мені може бути доступний потік моїх переживань, як потік, в якому 
живу як тотожне «Я». Суб'єкт доступний, перш за все, в своєї актуальності, а потім і в 
потенційності, які, очевидно, теж належать моїй власній суті. Всі можливості, що 
належать до виду «Я можу або міг би пустити в хід ті чи інші ряди переживань», в 
тому числі, «можу подивитися вперед або назад», «можу розкрити горизонт мого 
тимчасового буття і проникнути крізь нього», - всі ці можливості, очевидно, по 
відношенню до власної сутності, належать мені самому.  

Сама можливість релігійного досвіду є «подія, - пише К. Барт, - яка походить 
між Богом-творцем і творінням,  (яку) можна зробити до певної міри ясною і наочною 
за допомогою ліній, що йдуть суцільно вертикально зверху вниз, хоча іноді і від низу 
до верху» [ 1, c. 183]. Релігійний досвід тлумачиться як логічний зв'язок численних 
ліній. Це тлумачення спочатку, коли воно розгортає те, що пізнано в самому досвіді, 
саме на грунті оригінального досвіду самопізнання і створює самоданність розуміння 
Бога, яка найбільш відвічна з усіх мислимих даностей. На цю підставу поширюється 
аподиктичні очевидність трансцендентального самосприйняття - аподиктична 
очевидність «Я є», хоча і обмежена в вищевказаному відношенні.  

В необмежено аподиктичній очевидності самотлумачення виявляє тільки 
універсалні структурні форми, в яких Я існую як ego, тому що існую в сутнісної 
універсальності творіння і Творця. Сюди відноситься (хоча і не один) спосіб буття в 
формі якогось універсального життя взагалі, у формі постійного 
самоконституюванняйого власних переживань, як тимчасових, які є змістом всередині 
універсального трансцендентного знання.  
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Саме цей зміст, за своїм смислом, є щось таке ідентифіковане  всякий раз і по 
відношенню до всіх своїх частин і моментів,  як ідея, що має апріорну значимість 
релігійного досвіду. 

Релігійний досвід можливий тільки як результат трансцендентальної діяльності 
свідомості. Релігійний досвід є єдність об'єктивної діяльності - Церква, релігійний 
культ і суб'єктивно - людська рефлексія. Завдяки трансцендентальної діяльності в 
свідомості формуються логічні зв'язки, виявлені як логічні системи знання, що мають 
характер необхідності і феноменально-логічних зв'язків. Характер цих зв'язків може 
змінюватися в залежності від властивої розуму продуктивної здатності уяви володаря 
релігійного досвіду. Чуттєвість і розум формують релігійний досвід. Релігійний досвід 
як процес, є взаємний обмін змістом між свідомістю, об'єктом віри і предметом віри. 
Релігійний досвід є потенційна здатність віруючої особистості придбати якусь суму 
необхідного знання, метою якого буде реалізація релігійного переживання. 
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The Bologna Process derives its name from the so-called Bologna Declaration, which 

was signed on 19 June 1999 by ministers in charge of higher education from 29 European 
countries. It is an intergovernmental European reform process aimed at establishing the 
European Higher Education Area by 2010.  

The Bologna Process is taken forward through a work programmer that receives 
orientations from biannual ministerial conferences Prague 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, 
London 2007, Leuven 2009 and Budapest and Vienna 2010. These conferences are prepared 
by a Bologna Follow-up Group, which is in turn supported by a Bologna Secretariat. The 
key to success of the Bologna cooperation is the underlying partnership approach, in both 
policy-making and implementation. Today, the Process unites 47 countries, all party to the 
European Cultural Convention, that cooperate in a flexible way, involving also international 
organizations and European associations representing higher education institutions, 
students, staff and employers [3; 5]. 

The relations between Turkey and EU started with Turkey’s application associate 
membership in the European Economic Community in 1959. Following the approval of the 
application by EEC, an Association Agreement known as the Ankara Agreement was signed 
on September 12 1963. The Agreement stipulated 3 stages: preparatory (3 years), transition 
(two periods being 12 and 22 years from 1973) and the final period. At the end of the 
transition period, it was planned to integrate Turkey into a customs union with the EEC. A 
timetable for the abolition of tariffs and quotas on goods traded between Turkey and the 
EEC was established with a further protocol in November 1970. According to the protocol, 
Turkey would adjust its laws concerning agriculture and economy. Furthermore, the 
Additional Protocol envisaged the free circulation of natural persons between the Parties in 
the next 12 to 22 years [4, pp.23-24]. 

However, Turkey was not able to fulfill its responsibilities in the transition period and 
discounts in customs came to halt. There occurred a temporary freeze in relations in 1980. 
Turkey applied for full membership in 1987 and the answer was that the Customs Union 
should be completed in 1995 as envisaged. The negotiations for customs union restarted in 
1993 and after the two-year talks, the agreement for customs union entered into force on 
January 1, 1996. The recognition of Turkey as a candidate country for accession at the 
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Helsinki European Council of December 1999 opened a new era in Turkey-EU relations. In 
line with the Helsinki European Council Conclusions, the European Commission prepared 
an Accession Partnership for Turkey, which was announced on November 8, 2000 and was 
formally approved by the Council of the EU on February 26, 2001 [4, p.24; 1, p.279]. 
Turkey, due to its nominee country status, gained the right to participate in the Bologna 
process and in 2001 officially joined the Bologna process in Prague. 

One of the main issues in the Bologna Process is creating three cycle system which 
includes undergraduate, master and doctorate degrees in higher education. Although, three 
cycle system caused to serious problems in some European countries, it did not become a 
serious problem in Turkey since this system has been already implemented in Turkey [2]. 

Bologna Process also aims to create quality assurance systems for higher education 
institutions. In line with this purpose, YÖDEK as an independent organization for quality 
assurance was established in 2005. Apart from national independent accreditation 
organizations, institutions might prefer international accreditation organizations for the 
Quality Certificate and 42 programs in Turkey were accredited in this way [2]. 

The Bologna Process aims to facilitate lifelong learning activities and for this 
purpose, continuous education centers which offer seminars, conferences and refresher 
courses opened in almost every university in Turkey [2]. 

To sum up, it is possible to claim that major reforms have been implemented in 
European higher education within the Bologna Process in order to create EHEA and 
consistently, this process have an important effect on the Turkish higher education policy. 
Generally in Turkey, the Bologna Process was interpreted as an important step in the EU 
and Turkey relationship and also, was seen as a way of improving the reputation of Turkish 
higher education institutions in the international area [2].  
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Поняття міфу і символу є допоміжними для розуміння вчення «конкретної 
метафізики» П. О. Флоренского. В своїх творах П. О. Флоренськийпідкреслював, що 
для нього цінне явище тільки як речовинно-духовне. Саме в міфообразі надприродне 
невід’ємне від природнього, внаслідок чого воно є настільки певним, що його можна 
містично споглядати в почуттєво наданому. Міфообраз – це образ надчуттєвого, 
об’єктивованого в сенсорно наданому предметі. Міфообраз силою уяви нерозривно 
пов’язаний із надприродним і завдяки цьому сприймається носієм міфосвідомості не 
як бездушний фізичний предмет, а як істота, що має божественну природу. Для 
міфосвідомості надприродне дано виключно в модусі іманентного як «вбудованого» в 
чуттєво надану реальність. Іманентне надприродне, будучи безтілесним, наочно і 
відчутно в чуттєвому предметі, з образом якого воно ототожнюється і поза яким воно 
не існує. Тут немає потойбічного и поцейбічного. О. М. Фрейденберг, досліджуючи 
первісну міфологію, зазначає, що: «Мышление носило пространственный, 
конкретный характер; каждая вещь воспринималась чувственно (в 
философскомсмысле), и образ воспроизводилтольковнешнюю сторону предмета – то, 
чтобыло видимо и ощутимо» [1]. Коли із виникненням релігії надчуттєве 
відкривається людині в модусі трансцендентного, тоді міфообраз поступається місцем 
релігійному символу. 

На ранньому етапі людської історії уява відкривала людині доступ до 
надприродного як втіленого у фізичному вигляді (міфообразу). Завдяки іншій 
здібності, яка лежить в основі релігійної свідомості, – містичному спогляданню,  
надприродне сприймається вже як трансцендентне. Формою його вираження є не 
образ, а символ. Релігійний символ співвідносить людину з трансцендентним, не 
розкриваючи його, тобто співвідносить як з таємницею. П. О. Флоренський, 
підкреслюючи суто духовний характер трансцендентної істоти, позначає його 
поняттям ноумена. За П. О. Флоренським, це таке трансцендентне, яке водночас являє 
собою й іманентне. Тому духовна реальність визначається ним як двоєдність 
трансцендентного й іманентного, ноумену і феномену. Він вважає, що доступ до 
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трансцендентного лежить через іманентне, через його чуттєвий образ, а оскільки, це є 
образ надприродного, то він може бути продуктом тільки міфологізуючої уяви. Таким 
чином, структура духовної реальності, за П. О. Флоренським, така, що для доступу до 
неї, разом із містичним спогляданням, потрібна також міфологізуюча уява. 

Розробляючи концепцію «конкретної метафізики», що ґрунтується на ідеї 
двоєсвітості, він спирається на поняття символу. Проте визначення П. О. Флоренским 
символу та його роз'яснення сутності символічного розуміння реальності як 
феноменально-ноуменальної двоєдності демонструє, що поняття символу не покриває 
собою реальність «конкретної метафізики». П. О. Флоренський, визначаючи поняття 
символу, пише: «Бытие, котороебольше самого себя, – такого основное определение 
символа. Символ – это нетто являющее собою то,что не есть он сам,большее его 
и,однако,существенно чрез нег ообъявляющееся(…). Символ естьтакая сущность, 
энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергиейне которой 
другой, болем ценной в данном отношении сущности, несет, таким образом, в себе 
эту последнюю» [2, с. 279]. З цього визначення видно, що у П. О. Флоренського 
символ є водночас і те, що означає, тобто знак, як він визначається в семіотиці, і те, 
що означається у тому сенсі, що містить в собі зміст того, знаком чого він є. Останнє 
вказує на те, що символ є релігійно-смисловий знак. Згідно з П. О. Флоренським, 
зміст, який міститься в символі, не є його власним змістом. Тому символ визначається 
ним як «нечтоявляющее собою то, что не есть он сам»[2, с. 279]. Таким чином, 
символ є явленість або проявленість ноумену, тобто феномен. Не можна не бачити 
того, і це принципово важливо, що символ, як його визначає П. О. Флоренський, 
виражає одночасно дві зустрічні спрямованості: спрямованість на те, чим символ не є, 
– на ноумен і спрямованість від того, чим символ не є, – від ноумена. Перша 
спрямованість виражає акт означування трансцендентного, співвіднесеність із ним, а 
друга – феноменологізацію трансцендентного, тобто переведення ноумена в чуттєво 
сприйнятий образ – феномен (іманентно-трансцендентне). Таким чином, двоєдиний 
зустрічний рух у містичному спогляданні трансцендентного – символізація (як 
співвіднесеність суб’єкту містичного споглядання з вищою реальністю) і 
міфологізація (як явленність містично споглядаємого трансцендентного в почуттєво 
наданій реальності) – становить структуру такого поняття як міфосимвол. 
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Однією з суттєвих ознак сучасного світу є стрімка невпинна урбанізація. За 
прогнозами міжнародних інституцій, вона буде розвиватися дуже швидкими темпами, 
і до 2050 року число тільки міського населення світу буде прирівняне  до світового 
населення 2002 року. Специфіка урбаністичного способу життя детермінована 
парадигмальними викликами цивілізаційного розвитку, глобалізація та глокалізація, 
віртуалізація соціального буття людства. Важливою метою розвитку до 2030 року 
ООН проголосила забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості і екологічної 
стійкості міст і населених пунктів. Зростання міст зумовлює виникнення нових 
соціальних, політичних, економічних та екологічних викликів. Набуває актуальності 
концепція «Міста для людей» данського архітектора ЙенаҐела: «У новому тисячолітті 
вперше в історії людства більшою частиною населення планети стали мешканці міст, 
а не сільських районів. І нові,і старі міста, потребують рішучих змін у підходах до 
планування й визначення  пріоритетів. Потреби людей, які користуютьсяміським 
простором, повинні бути в центрі уваги, стати завданням номер один» [1, c.16 ]. 

Виклики сучасності актуалізують здобутки Чиказької школи, пов'язані з 
дослідженням цілого ряду соціальних проблем, актуальних для початку минулого 
століття, передусім, проблеми міста, як соціального середовища. Важливою 
обставиною, який наклав відбиток на проблематику і розуміння сутності міських 
процесів, послужила масштабна міграція з Європи до США. На виникнення і 
розвиток humanecology Чиказької школи вплинули ідеї американської філософії 
прагматизму, в першу чергу У. Джеймса і Дж. Дьюї. Відзначимо, що першою 
Чиказької науковою школою в області соціального знання була не соціологічна, а саме 
філософська школа прагматизму і інструменталізму, яку очолював Дж. Дьюї.  

Отже, дослідження чиказької школи не можуть бути розцінені лише як 
соціологічні, або екологічні в строгому сенсі слова. Це була широка теоретична 
орієнтація, що об'єднала провідні соціально-філософські напрямки свого часу. 
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 Р. Парк на матеріалі досліджень, проведених в Чикаго, великому 
американському місті, виявив його сутнісні характеристики – соціокультурну 
гетерогенність, екологічну організацію міста, як сукупність предметних умов 
існування і розвитку «комунікативного духу», «комунальне підприємство»  

Важливим поняттям і характеристикою міського простору у нього також є 
«свобода»,що має декілька вимірів. Поряд з розмірами, гетерогенністю, складністю, 
швидкістю, це поняття стає однією з характеристик сучасного демократичного 
суспільства: (свобода пересування, що дозволяє освоювати і бачити світ; свобода 
конкуренції за місце в загальній економіці; свобода конкуренції за місце і статус в 
соціальній ієрархії, тобто політична свобода; свобода самовираження, де основним її 
обмежувачем є традиції і моральні норми)[4]. Отже, класики Чиказької школи 
конкретизували уявлення про міську свободу і механізми формування 
соціокультурного простору міста. 

До 60-70 років ХХ століття соціальна екологія розвивалася саме як прикладна 
урбосоціоекологія, орієнтована на вирішення завдань раціоналізації міських поселень. 
У літературі існує розмаїття багатоаспектного і суперечливого розуміння сутності 
соціальної екології. Тривалий час у СРСР соціальна екологія розглядалась як галузь 
«буржуазної соціології», партійною ідеологією не тільки не приймалися, а й 
засуджувалися тривожні сигнали науковців з проблем руйнування природи і 
демографічних проблем. Відповідно до поширеного підходу, на пострадянському 
просторі соціальну екологію тлумачили як напрям екологічних досліджень, який 
вивчає процеси взаємодії між суспільством та природним довкіллям, розробляє 
загальнонаукові засади раціонального природокористування [2, с.190] та як форму 
теоретичного осмислення стану сучасної цивілізації [3]. 

Сучасне розуміння терміну «соціальна екологія», незважаючи на чисельні 
визначення цього поняття, можна звести до двох основних:як течії соціальної 
філософії та власне академічної інтегративної наукової дисципліни. Прихильники 
соціальної екології в першому тлумаченні розглядають її як логічно послідовну 
глибоку критику існуючих соціальних, політичних тенденцій, а також 
реконструктивний, етичний підхід до суспільства. Зокрема, з точки зору відомого 
американського політичного і соціального філософа 1960-х років М. Букчіна, 
соціальна екологія є «радикальною філософією»: «Соціальна екологія базується на 
переконанні, що майже всі наші сучасні екологічні проблеми походять з укорінених 
соціальних проблем. Отже, ці екологічні проблеми не можна осягнути, вже не кажучи 
про їх вирішення, без обережного розуміння нашого сучасного суспільства і 
нелогічності, яка домінує над ним. Уточнимо даний момент: економічний, етнічний, 
культурний і гендерний конфлікти, серед інших, лежать в центрі найсерйозніших 
екологічних негараздів, перед якими ми опиняємося сьогодні порізно, звичайно, на 
відміну від тих, які зумовлені стихійними лихами» [5, с.19]. Соціальна екологія 
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розвивалася і позиціонувалася ним як соціальний рух, що розглядає існуючі 
екологічні проблеми, укорінені у домінуванні ієрархічної політичної та соціальної 
системи. В такому випадку вона також є критичною соціальною теорією. Помітна 
деградація соціоекосистем міст в останні десятиріччя супроводжується погіршенням 
якості міського середовища і, як наслідок, значним зниженням рівня комфортності 
проживання міського населення. З іншого боку,останні паризькі події у грудні 
(«паливний» протест) переконливо продемонстрували, що прогресивні, але 
недостатньо продумані нібито «екологічні», ініціативи уряду можуть викликати 
непередбачувані соціальні та політичні реакції  серед городян, охопивши широкі 
верстви суспільства. Розквіт нових медіа спричинив за собою риторику прав на місто, 
доступності знань, екологічної та економічної справедливості в питаннях того, як 
уряд витрачає міські бюджети. Розуміння глобальної проблеми зміни клімату, 
викликаної, в основному, використанням і видобутком викопного палива, теж стає 
причиною протестних акцій у різних містах Європи.  

Соціальна ситуація у багатьох містах на початку ХХІ ст. знов актуалізувала 
загальнотеоретичну проблему комунікації, взаємодії соціальних утворень з 
середовищем їхнього життя, практичну проблему згоди. Відсутність екологічних 
пріоритетів у визначенні стратегії розвитку багатьох міст, нераціональний підхід до 
використання окремих екосистем і компонентів природного середовища призводять до 
появи цілого ряду складних соціально-екологічних проблем постіндустріального 
суспільства.Специфіка соціального буття у процесі міських практик та взаємодії 
міських спільнот, формування громадянського суспільства, соціальні катаклізми в 
мегаполісах, співвідношення індивідуального та суспільного, природного та штучного 
стають нагальними питаннями фізичного та духовного виживання людей. Цінність 
життя в усіх проявах повинна стати базовою інтенцією, засадою моралі. Саме тому 
виявлення провідних соціально-екологічних закономірностей багатовимірного міського 
буття є актуальним завданням соціально-філософського аналізу феномену міста. 
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Антропологія як комплексне вивчення людини в усьому її тематичному і 

дисциплінарному розмаїтті є тією областю сучасного соціального і гуманітарного 
знання, що найбільш динамічно розвивається. В останні десятиліття антропологія 
активно інституалізується у вітчизняному академічному середовищі, що призводить 
до появи відповідних навчальних дисциплін в університетських програмах. Все 
більше і більше усвідомлюється нагальна потреба в антропологізаціі освіти, в 
осмисленні сучасної культурної ситуації в термінах переходу від «смерті людини» до 
«повернення людини». Однак не завжди ясно, що під цим розуміють. 

Прояснення смислів, пов'язаних з проблематикою людини, - справа 
філософської антропології. В її предмет входить, в тому числі, аналіз неявних 
ціннісних суджень (тобто тверджень, які говорять про те, що повинно мати місце, а не 
є констатацією дійсно існуючого), що присутні у складі нормативних теорій і освітніх 
технологій. Останні спираються на якийсь образ людини, ідеал людського життя, з 
позицій яких вибудовується стратегія удосконалення людини і намічається спосіб 
культивування «людського в людині» за допомогою різних соціальних практик 
(«антропотехнік»): релігійних, морально-психологічних, художніх, наукових.  

Існує небезпека, що гуманітарні технології, які спираються на вузьке розуміння 
практики (як технічного оволодіння природою), стануть способом відходу від 
незручних (через свою нерозв'язність) питань про людську природу. Однак розвиток 
громадянського суспільства не є можливим без рішення наступного питання: чи є 
люди продуктом різного роду зовнішніх впливів або ж мають якусь загальну 
природою, завдяки якій визнають себе і один одного в якості людей? Необхідною 
умовою наукової постановки питання про природу людини є критичне засвоєння 
найбагатшого досвіду філософських пошуків,  систематизація їх у вигляді підходів, 
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типів філософських вчень про людину, виявлення внутрішніх зв'язків між ними і 
теоретичними результатами конкретних наук про людину.  

Необхідно розробити методологічний інструментарій для  оптимізації 
інтегративних процесів у різних сферах антропологічного знання. Саме цим і 
займається сучасна філософська антропологія. 

На сьогоднішній день філософська антропологія включає в себе філософську 
психологію, філософію свідомості, філософію дії і екзистенціалізм [1, p. 667]. Таке 
дослідження зовсім не передбачає пошук незмінною «сутності людини». Філософська 
антропологія залишає відкритим питання щодо різноманіття якостей, які можуть 
належати до відмітних ознак нашої humanity. Обговорення проблеми людської 
природи не зводиться тут до перерахування конкретних наявних властивостей 
людини. Філософські пошуки природи та сутності людини означають не стільки 
остаточне розкриття цих понять, їхнього змісту, скільки прагнення уточнити роль 
названих абстракцій у філософському міркуванні про людину. 

У XX столітті змінилася сама методологія вивчення людини. На перше місце 
виходить не пізнання сутності людини, а розкриття відносин людини до світу і до 
самої себе. Якщо предметом раціоналістичної філософії виступають буття, свідомість, 
пізнання, узагальнення, то у філософській антропологіі акцент переміщається на сенс 
буття, розуміння і спілкування. 

Слід зазначити, що з часів Канта антропологія задана як особлива сфера 
філософського знання. Однак, характеристики природи людини не могли, з погляду 
філософа, бути емпіричним узагальненням дійсних особливостей людських істот у 
минулому і сьогоденні. Вказувалося, що принципи раціональності були – і повинні 
були бути – історично інваріантними. Але зростання відкриттів з боку антропології й 
історії викликало необхідність перегляду принципів людського розуміння. 
Методологічні принципи класичної філософії людини,  атрибутивний підхід до 
проблеми людини, що визнає наявність позачасової споконвічно заданої сутності, 
прилаштований до ідеалізованого світу теоретизму для вивчення статичних явищ. 
Проте на абсолютизації окремих властивостей сьогодні продовжують будуватися 
філософські системи і наукові стратегії дослідження та удосконалення людини. 

Сучасна людина, завдяки фізиці або біології, які домагаються бути 
метафізикою, захотіла стати володарем сущого, перетворити реальність в чистий 
об'єкт експлуатації і панування. «Знати про себе якомога більше, не залишати без 
уваги жодного афекту, контролювати і оцінювати соціально значущі вчинки 
правовими нормами - в цьому полягає реалізація нового ідеалу людини. Одночасно з 
контролем за афектами зростає роль людини, що розуміється як субстанція буття, як 
суб'єкт історії. Установка на підкорення природи реалізується в формі розвитку науки 
і техніки» [2, с.29].  
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В англомовній літературі використовується термін “humanenhancemеnt” 
(«удосконалення, поліпшення людини») з додатковим поясненням, що мова йде про 
технологічне посилення, збільшення людських здібностей, модифікацію людської 
тілесності і інтелекту [3]. 

Сьогодні спостерігаємо появу трансгуманістичного образу людини, в якому 
вона подана як художник, винахідник, конструктор, суперник Природи, готовий на 
власний розсуд переінакшувати її закони. 

Починаючи з Нового часу техніка - не нейтральні інструмент в руках людини, 
що використовує її то на благо, то на зло. Речі, створені людьми, стали виходити з-під 
їх контролю. Вони стали існувати за своїми власними законами. Філософи-
екзистенціалісти попереджали, що предметний світ перетворився в форму тотального 
контролю над людиною. Технічне підкорення світу набуває агресивного характеру і 
підштовхує Dasein, людське буття, до забуття власної природи. Тепер вже людина 
змушена змінювати себе слідом за розвитком техніки. Сама техніка вимагає від 
людини таких здібностей, завдяки яким вона здатна була б її обслуговувати. 

Таким чином, філософська антропологія претендує на роль критики 
антропологічного знання в цілому і обгрунтування вихідних посилок наук про 
людину. Вона виступає з критикою позитивізму і об'єктного підходу, пропонуючи 
феноменологічні, герменевтичні, соціально-культурні та інші методи дослідження 
життєвого світу людини. Від антропологізаціі освіти можна очікувати корекції 
(критичного обговорення, розгляду альтернатив) властивого європейській культурі 
проекту корінного «поліпшення» функціонування людського тіла і свідомості. 
Тривогу викликає те, що в умовах сучасності цей проект все більше і більше 
інструменталізується, набуває наукоподібний вид і технократичні мотиви. Технічна 
спокуса в житті людини грунтується на запереченні цінності всього даного і заклику 
до трансцендування за кордони всього фактичного шляхом активно-перетворюючої 
діяльності. Цьому може протистояти тільки бажання бути, а не мати. 
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Проект «нового Просвітництва», запропонований в ювілейній доповіді 

Римського клубу, вказує на необхідність реформування мислення, знання і освіти з 
позицій таких світоглядних орієнтирів як гуманізм, звільнений від антропоцентризму, 
відкритий, але сталий розвиток, компліментарність і синергія [1]. В центрі освітніх 
практик опиняється людина, здатна виявляти і встановлювати зв’язки між 
суспільством і природою; мисленням, знанням і соціокультурною реальністю. 
Виявляється, що в умовах кризи та зростаючого розриву між складністю сучасного 
світу і здатністю людини її усвідомлювати та діяти адекватно недостатньо тільки 
знати і вміти. Вкрай необхідно творчо використовувати свій інформаційний багаж, 
діючи в «інформаційному хаосі».  

Головна мета освіти визначається в переході від навчання запам’ятовувати і 
розуміти до навчання мислити по-новому і систематично [1, с. 196]. Йдеться про 
культивування інтегрального або складного мислення, яке здатне сприймати, 
організовувати, узгоджувати і з’єднувати компоненти світу для його істинного 
розуміння. За словами французького філософа Е. Морена сучасне знання розриває 
складну структуру реальності і стає причиною глобального нерозуміння і 
неефективності людських дій. Мислення, що розділяє, має поступитися мисленню, що 
зв'язує (сполучає), дає можливість «сприймати і осягати Контекст, Глобальне (зв'язок 
ціле/частина),  Багатовимірність, Складність» [2,  p. 29].  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
307 

Саме в цьому контексті актуалізуються створювальні освітні стратегії, які 
покликані об’єднати знання, мислення і культуру. Освіта має стає галуззю 
людинотворчих інновацій, гуманітарних практик, що готують людину до навчання 
протягом життя, до самотворчості і створенню світу навколо себе. Їх головне завдання 
– трансформувати навчальний процес, об’єднавши зусилля всіх дисциплін в 
мультидисциплінарний освітній контент, плюральний зміст якого є запорукою 
розвитку складного мислення; сприяти діалогу і комунікації між студентами, 
викладачами і керівниками навчального процесу, тобто створити умови для з’єднання 
мислення, знання і культури, виявити створювальний потенціал знання. В такій 
комунікації кожна з дисциплін демонструє відкритість, готовність до змін свого 
змісту, реалізації спільних проектів і водночас залишається закритою, зберігаючи свій 
специфічний предмет, ракурс дослідження, методи і стратегії [3, с. 23].  

Сучасне освітнє середовище розглядається як специфічна когнітивна ситуація, в 
якій знання і мислення – це і ціль, і засіб міжособистісної комунікації всіх його 
суб’єктів. Підкреслюючи важливість гуманітарних освітніх практик, треба окремо 
виділити їх спрямованість на самоосвіту, об’єднання знання і життя, інтелекту і 
професійних навичок в контексті культури. Викладання «вічних істин» поступається 
місцем творчому знанню як запоруки життєвого і професійного успіху. В зв’язку з 
цим професія доповнюється транфесією – здатністю людини переходити професійні 
межі, освоювати більш однієї професії, генерувати нові знання і технології. Російські 
дослідники Е. Галажинський і С. Смірнов визначають транфесію як практику, що 
виводить людину за межі будь якого навчального предмету, а трансфесіонала – як 
мережевика-навігатора, який і створює мережи і водночас навчає тому, як 
користуватися ними, й головне – як їх добувати [4]. 

Саме в цьому контексті актуалізуються проблеми екзистенційного характеру, 
оскільки людина-транфесіонал постійно опиняється в ситуаціях «переходу меж», в 
кризових становищах, зв’язаних з саморозвитком, виходом з «зони комфорту». 
Екзистенційний характер професійного становлення людини потребує розробки 
філософсько-психологічних і культурно-психологічних практик, що покликані 
допомогти вирішити особистісні проблеми власного життя. При цьому слід 
враховувати, що людське життя з одного боку – це постійні зміни, ріст хаотичності, 
порушення рівноваги, що супроводжують особистісне становлення. З іншого боку, 
саме чутливість до проблем, так би мовити «потреба в кризі» є необхідною 
передумовою успішної діяльності людини і в певних умовах стає джерелом її 
самоактуалізації [5]. В освітньому процесі людина не тільки отримує знання і формує 
професійні вміння і навички – змінюється вся система взаємозв’язків людини зі 
світом. При цьому результатом навчання може стати як конструктивна трансформація 
особистості, її професійно-особистісне самовдосконалення, так і деструкція й 
дезадаптація.  
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Якщо брати до уваги динаміку знання, мислення, людини і освіти, треба 
виявляти ознаки і межи їх самоорганізації, прагнути синергійного ефекту, творчого 
поєднання цих складових людського життя.Це означає, що створення людинотворчого 
освітнього простору передбачає індивідуалізацію навчання, впровадження освітніх 
технологій, які сприяють самореалізації як учнів, так і викладачів. Філософсько-
психологічні освітні практики покликані перетворити процес навчання в творчу 
комунікацію, в якій кожен з учасників навчається сам і створює середовище для 
навчання інших. Це стає можливим за умови врахування психологічних особливостей 
учасників навчального процесу, підбір відповідного методичного інструментарію для 
надання навчанню індивідуально-особистісного характеру, що, в свою чергу 
передбачає психологічне оснащення. В цьому процесі слід зупинитися окремо на ролі 
викладача, який поєднує в своїй постаті і особистість, і дослідника, і педагога. 
Викладач не вчить, він шукає, сумнівається, критикує разом з учнями, студентами, 
демонструє їм як він думає, досліджує, намагається зрозуміти. Як зазначає С. Колліні, 
студент спілкується з людиною, що займається спільною з ним справою але 
професійно, на найвищому рівні, так що у нього з'являється стимул сформувати 
власну здатність помічати і характеризувати різні індивідуальні риси [6, с.117]. 
Персоніфікована позиція викладача має величезне значення для формування 
створювального освітнього контенту, визначення відповідного змісту навчальних 
дисциплін, в якому знання зберігає зв'язок історії і сучасності, є актуальним і 
водночас ґрунтується на науковій традиції, має особистісний сенс. Організоване 
таким чином знання стає інноваційним і набуває особистісної значущості. 

Таким чином, становлення філософсько-психологічних освітніх практик є 
одним з перших важливих кроків в виявленні і реалізації створювального потенціалу 
знання і мислення. 
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Як відомо, людина, що гордо називає свій вид Розумним, в живій природі 
практично не має конкурентів! Але у двадцятому столітті людині вдалося за рахунок 
власних інтелектуальних зусиль створити реальне джерело, що конкурує з людським 
розумом - штучний інтелект! А двадцять перше століття  ймовірно принесе ще 
багато парадоксальних відкриттів в плані цифровізації соціуму. Наприклад, з 2017 
року штучний інтелект почав впевнено обігравати людину не тільки в шахи, а й 
перемагати у більш складну інтелектуальну японську гру - Го. За повідомленнями 
преси: програма AlphaGo, що розроблена корпорацією Google, виграла чотири партії 
з п'яти у корейця Лі Седоля, що є чемпіоном світу з цієї гри. У 2015 році було 
заявлено, що комп'ютерна програма, зареєстрована як «Женя Густман з Одеси»  
вперше пройшла успішно тест Алана Тьюінга. Таким чином, людині вдалося 
створити реального інтелектуального конкурента - багатофункціональний 
когнітивний пристрій. Найчастіше можна почути такі висновки, якщо штучний 
інтелект розумніше людини і перевищити в інтелекті комп'ютер неможливо, тому і  
вчитися зовсім не варто, розумніше не станеш! Як відомо, Марк Цукерберг 
посперечався з Ілоною Маском про загрозу штучного інтелекту: глава Facebook 
впевнений, що нові технології зроблять життя людей тільки краще, різного роду 
панічні заяви в дусі кінця світу він назвав безвідповідальними. Ми ж у своїх 
міркуваннях про формування нових освітніх стратегій, здатних успішно конкурувати 
зі штучним інтелектом, виходимо з тієї тези, що в битві з штучним інтелектом може 
перемогти тільки інтелектуальна культура! Якщо серйозно, то в ході посилення 
глобальних цифрових викликів людству, щоб зберегти себе як вид, Хомо сапієнс 
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повинен удосконалювати свої соціально-комунікативні переваги. Ключовим з яких 
можна назвати систему освіти. 

Криза вітчизняної системи гуманітарної освіти сьогодні очевидна і всебічно 
обговорюється. На мій погляд, ключовими критеріями цієї кризи є два показники: 

 зниження пізнавальної активності у студентів в цілому і, зокрема, 
падіння значимості дисциплін філософсько-логічного циклу; 

 розмивання книжкової освітньої традиції, на тлі посилення 
альтернативних і, в тому числі, недостовірних джерел інформації - телебачення, 
Інтернет-феноменів: Віккі-знання, блогерства, обміну в соціальних мережах 
думками, а не фактами і т.д.  

Мені б хотілося зосередитися на обговоренні проблеми: «Яким повинен бути 
новий освітній канон дисциплін філософсько-логічного циклу для студентів не 
філософів, студетнів або курсантів технічних профілів»? В першу чергу, задамося 
питанням «У чому ж полягає ця новизна?» В останні роки система вищої освіти була 
орієнтована на формування вектора «знання-вміння-навички», що в даний час 
вдосконалено у вигляді компетентнісного підходу. 

 Оригінальну ідею, яка описує новаційне бачення з розвитку освітніх 
стратегій пропонує професор Доннікова І. А., яка обґрунтувала концепцію 
«створювального знання». Образ майбутнього професіонала, що формується 
колективною педагогічною працею, заданий рамками вихідних (інтегральних, 
загальних і спеціальних) компетентностей за освітньою програмою відповідної 
спеціальності, повинен бути розширений. Автор концепції створювального знання 
І.А. Доннікова вказує на те, що: «Нові освітні практики покликані трансформувати 
навчальний процес, об'єднавши зусилля всіх дисциплін; від мультидисциплінарності  
перейти до меж - і трансдисциплінарності, створивши тим самим, людинотворчий 
освітній простір» [1, с.81]. 

У попередні роки фахівцями досить багато уваги приділялося оцінці 
кількості і якості трансльованих знань. Солідарна з тими висновками, які свідчать, 
що дисципліни філософсько-логічного циклу надто далекі від практики, надмірно 
теоретизовані та історіфіковані. На мій погляд, принципова новизна моделі 
створювального знання полягає в її переорієнтації на новий поглиблений набір 
знань,  і не на новий варіант трансляції ідеологем і сучасних міфів, а на формування 
професіонала з новим типом мислення, що володіє ознаками «інтелектуальної 
автономії» побудованої на базі «інтелектуальних чеснот» (терміни запропоновані Б. 
Барнсом, Дж. Байєром) [2]. Де під інтелектуальними чеснотами маються на увазі: 
досягнення тільки розумних цілей, пригнічення інтелектуальної агресії, виключення 
можливості маніпуляції чиїмись переконаннями. Причому інтелектуальні чесноти 
повинні демонструватися як реальні схеми поведінки, гідного наслідування через 
механізм живого спілкування. 
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Оскільки, метою нового освітнього канону стае підготовка фахівців, здатних 
працювати в умовах панування штучного інтелекту, то компетентнісною основою 
дисциплін філософсько-логічного циклу має стати формування не тільки уявлень 
про інтелект, але й вміння стратегічно мислити, верифікуватиабстрактно-логічні та 
аналітичні висновки, впроваджувати в практику креативні методи мислення з 
переходом від технології заучування, зубріння, на технології проектного 
конструювання по системі «кейс-стаді». В інтерв'ю вчений-соціолог з Естонії 
ЮлоВооглайд зафіксував цю ідею у вигляді принципу «Вирощувати не фахівця, а 
генераліста!» [3]. 

На моє переконання, генераліст, трансфессіонал - на підготовку якого 
націлене знання нового створювального типу - здатний об'єднати розвинений 
інтелектуальний потенціал і тверду ціннісну основу. Таким чином, в новій 
конструкції філософсько-логічного циклу саме опора на особистий і колективний 
досвід досягнення практичних результатів зміщується на більш значне місце в 
порівнянні з інформуванням і ідеологічною складовою. 
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Традиційні моделі освітньої діяльності в умовах ХХІ століття, яке 

характеризується як постглобалістичне та постпостмодерне,  не можуть ефективно 
використовуватися, оскільки змінився характер взаємовідносин та моделі комунікації 
учасників освітнього процесу. Якщо раніше вчитель, пояснюючи матеріал нової теми 
або уроку, міг спиратися на теоретичні постулати, використовувати сталі методики, 
жертвувати емпіричними прикладами заради теоретичних узагальнень, то в сучасній 
освітянській діяльності необхідно орієнтуватися на практичне значення матеріалу, 
який подається на уроці.  

Також потрібно враховувати суттєві відмінності в характерах, ціннісних 
орієнтаціях та життєвих пріоритетах учасників освітнього процесу, які належать до 
різних поколінь. Як відомо, у 1991 році американськими вченими НейломХоув і 
Вільямом Штраусом була розроблена теорія поколінь, відповідно до якої, ті, хто 
народилися у проміжок часу від 1943 до 1963 р.р., належать до покоління Бебі-
бумерів, народжені в період з 1963 по 1983 – покоління Х, з 1983 по 2003 р.р. – 
покоління Y, а ті, хто з’явився на світ з 2003 і  до 2023 р.р. – покоління Z. 

Кожне покоління має свої психологічні, соціальні та комунікативні особливості, 
власну систему цінностей, різниться й сприйняття своєї ролі в житті та діяльності 
суспільства, різним є світогляд представників цих чотирьох поколінь. Все це 
необхідно враховувати в освітянській діяльності, коли виникає своєрідний конфлікт 
поколінь, адже ті, хто навчає, народилися в минулому тисячолітті, їхні світоглядні 
позиції просякнуті великими наративами епохи Модерну (покоління Бебі-бумерів), 
тому вони вважають себе частиною великого цілого, планують не лише найближчі 
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події, а й вибудовують перспективні плани (на кшталт радянських п’ятирічних 
планів), приклоняються перед символікою успіху (такий собі рудимент радянського 
минулого).  

Покоління Х  формувалося під впливом первинної еклектики постмодерну, який 
ще лише зароджувався та набирав оберти, тому у представників цього покоління 
генетично закладене прагнення до змін, усвідомлення значущості та можливостей 
техніки, розуміння суспільної  ролі інформації.  Вони прагнуть побудувати успішну 
кар’єру, проте розуміють, що для цього необхідна кропітка праця, відданість справі та 
навчання протягом життя.  

Саме представники цих поколінь в сучасній освітній діяльності є викладачами, 
вчителями, вихователями, методистами.  

Зовсім інша ситуація з поколінням Y, чиє становлення припало на розквіт 
постмодерну з його відмовою від великих наративів та епістемологічним сумнівом, 
іронією та пастішем, приматом письма над голосом. Покоління Y формувалося під 
впливом інтернету, вони зростали разом з прогресом мобільного зв’язку, і якщо 
перший мобільний телефон у них був простеньким кнопковим, то в старших класах 
школи звичайними для них стали смартфони та айфони. Y-ки прагнуть отримати все, 
що їм потрібно, одразу, вони не звикли чекати і не спроможні довго виборювати свої 
права, оскільки вірять у свої сили і знають собі ціну. Для них характерне стремління 
відстоювати свою позицію перед вчителями, батьками, вихователями. 

 Вони розуміють, що задля свого майбутнього повинні отримати гарну освіту, 
яка має бути підтверджена ще й практичними навичками, тому значна кількість 
студентів, які зараз навчаються на третьому або четвертому курсі, паралельно з 
навчанням влаштовуються на роботу, щоб разом з дипломом про вищу освіту 
отримати ще й досвід практичної діяльності.  

«Діти батьків з покоління Х» - це представники покоління Z, які народилися з 
інтернетом у руках, користуватися гаджетами навчилися раніше ніж говорити, 
абсолютно позбавлені модерних стереотипів, не приймають суворої дисципліни та 
строгої субординації в навчальному середовищі. Не дивно, що батьки, Х-си, 
дитинство яких припало на період тотального дефіциту, балують своїх дітей, 
задовольняють і матеріальні потреби своїх чад і їх бажання при виборі різноманітних 
форм дозвілля (гуртки, секції, курси, тренажерні зали, басейни тощо). 

 Саме дозвільна складова життя Z-тів часто характеризується прагненням 
ідентифікації себе як члена певної спільноти завдяки носінню відповідної уніформи, 
проти якої так повставали їх батьки.  Z-ти не прагнуть змінювати суспільний лад і 
роздмухувати вогнище світової революції, адже виросли в період трансформації 
традиційної держави. Віртуальне середовище, закони та можливості Мережі цікавлять 
їх більше ніж політичні катаклізми та соціальні потрясіння реального життя, саме в  
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Мережі представники цього покоління часто знаходять те, чого позбавлені в 
реальності – спільноту, підтримку, почуття тощо. Сім’я, кар’єра, гроші значно 
важливіші для них, ніж усі соціальні катаклізми. Не даремно їх називають 
«майбутніми сімейними кар’єристами».  

Покоління  Yта Z не відчувають себе «білими воронами» відносно своїх 
західних ровесників, вони вже дивилися одні й ті ж фільми, читали однакові книжки 
та слухали однакову музику, тому інтернаціоналізм їх атрибутивна ознака. 
Потрапивши за кордон, вони не відчувають ні комунікативного, ні культурного 
дискомфорту, вони всюди «свої», адже планета така маленька.  

Як бачимо, ціннісні орієнтири учасників освітнього процесу кардинально 
різняться, народжені в другому тисячолітті мають знайти ті форми та методи 
діяльності, які зможуть забезпечити плідну співпрацю з тими, хто народився в 
третьому тисячолітті і позбавлений як ілюзій модерного світосприйняття, так і гіркого 
досвіду радянського минулого. Адже не викликає сумніву теза про те, що в освітній 
процес буде вдалим та плідним лише за умови співпраці поколінь, узгодження 
світоглядних та психологічних розбіжностей, раціонального використання 
комунікаційного та евристичного потенціалу тих, хто навчає та тих, хто навчається.  
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Одним із викликів ХХІ ст. - століття інновацій та високих технологій,  для 

України є перетворення її на розвинену технологічну країну, здатну забезпечити 
впровадження інноваційних технологій в усі  суспільно значущі сфери – економіку, 
освіту, охорону здоров’я, виробництво, підвищити конкурентоздатність української 
економіки,  створити умови для того, щоб наша країна не втрачала інтелектуальний 
потенціал, готуючи кваліфікованих фахівців, які мігрують до інших країн. 
«Найближче двадцятиріччя буде епохою найрадикальніших змін в освіті – можливо, з 
моменту, коли почали створюватися національні освітні системи. І основним 
джерелом цих змін буде не сама система освіти, а суміжні з нею галузі, зокрема, 
інформаційні технології» [1, с.1]. 

У зазначеному контексті актуалізується роль інституту освіти, трансформацій 
останнього відповідно до вимог часу. «Інформаційно-технологічний розвиток 
сучасного суспільства зумовлює потребу в постійному оновленні знань та підвищенні 
кваліфікації, що перетворює освіту в неперервний процес протягом усього життя 
індивіда»[2, с.123].Для людини, яка хоче навчатися, підвищувати свою кваліфікацію 
знання стають доступними, змінюється  спосіб взаємодії людини з навколишнім 
світом, головними навичками та компетенціями стають критичне мислення, 
можливість зв’язувати між собою різні  ідеї та теорії. 

У освітянському дискурсі широко використовується поняття «інформатизація 
освіти»  - упорядкована сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, 
соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і 
управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, 
обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що пов’язані з можливостями методів і 
засобів інформаційних і комунікаційних технологій учасників навчально-виховного 
процесу, а також тих, хто цим процесом керує та його забезпечує [3]. 
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В царині інформаційної освіти перед учасниками освітнього процесу 
розкриваються практично безмежні можливості завдяки використанню комп’ютерних 
технологій та найсучасніших гаджетів, освітній процес тепер не вимагає обов’язкової 
фізичної присутності індивідів, оскільки орієнтований на конструювання 
інформаційної мережі. Величезним освітнім ресурсом був і залишається Інтернет 
(зрозуміло, що інформацію, яку надають різноманітні сайти та джерела з Інету, 
потрібно оцінювати критично, адже за істинність матеріалу Мережа відповідальності 
не несе), значну кількість корисної інформації можна отримати із ЗМІ. Все це є 
аргументами на підтвердження тези про те, що «більш сміливе впровадження новітніх 
інформаційних технологій у навчальний процес» [4, с. 8]є актуальною проблемою 
сучасності та  важливим критерієм успішності та ефективності сучасного навчально-
виховного процесу, а одним з основних завдань сучасної освіти є формування 
інформаційної культури мислення. 

В освітньому процесі величезне значення має не лише евристична сторона, а й 
сам процес подачі матеріалу, методологія та методика викладання, психолого-
педагогічні та дидактичні принципи освіти. «Важливою умовою успішності 
навчально-виховного процесу є інтеграція сучасних інформаційно-комунікативних 
технологій в методику і методологію навчання. Суб’єкти навчально-виховного 
процесу повинні максимально залучати новітні технології як у формі методичних 
засобів, так і методологічних принципів освіти» [2, с.124]. 

Друкарська «галактика Гутенберга» ще в минулому столітті поступилася 
місцем  цифровій, домінантою якої є виробництво інформаційних продуктів та 
надання інформаційних послуг, сучасний світ  - це світ інтерактивних обмінів та 
трансформацій, тому й освіта має здійснити перехід до цифрової освіти.    

Інформатизація сучасного освітнього процесу забезпечить адаптацію молоді до 
умов сьогодення, допоможе розкрити когнітивний та творчий потенціал, 
трансформувати отримані знання в засіб кар’єрного та особистісного зростання.  

Список використаних джерел: 
1. Будущее образования: глобальная повестка [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://map.edu2035.org. 
2.  Литовченко І.В. Особливості функціонування інституту освіти в 

інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз /І.В.Литовченко// Грані. - 
№2 (130). – 2016. -  С.121-125. 

3. Енциклопедія освіти. - К.  ЮрінкомІнтер, 2008. - 1040 с. 
4. Дротянко Л.Г. Інформаційне суспільство і сучасний університет. Вісник 

Національного авіаційного університету. – № 2 (6). –  2007. – С. 5-9. 
5. Коваль В.В. Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій як 

складової національної інноваційної інфраструктури / В. В.Коваль, Г. В. Толкачова, Т. 
В. Небога //  Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 89–93.    



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
317 

 

SECTION VI. LEGAL SYSTEMS AND INTERNATIONAL RELATIONS 

 
PROPERTY OF HUMAN ORGAN ORGANIZATIONS 

Pasichnyk S.V., 
Ph.D., Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Military Translation 

Nagachevsky V.Ya., 
Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Engineering 

Nanivsky R.A., 
Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Engineering Technology, 

National Academy of Land Forces named after hetman Petro Sagaidachny 
Lviv, Ukraine 

 
ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХOВЕНСТВA ПРAВ ТA СВOБOД ЛЮДИНИ 

Пасічник С.В., 
к.н.держ.упр.,  

доцент кафедри іноземних мов та військового перекладу 
Нагачевський В.Й., 

к.т.н., 
старший викладач кафедри інженерної техніки 

Нанівський Р.А., 
к.т.н.,старший викладач кафедри інженерної техніки, 
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Прaвa i свoбoди людини для укрaїнськoї держaви тa суспiльствa були, є і будуть 

визнaчaльним чинникoм демoкрaтичнoгo рoзвитку тa пoкaзникoм єврoпейськoї 
oрiєнтaцiї. Чи не oднiєю iз нaйбiльш пoкaзoвих i aктуaльних сфер реaлiзaцiї 
передбaчених ст. 3 Oснoвнoгo Зaкoну Укрaїни oснoвoпoлoжних зaсaд щoдo 
утвердження i зaбезпечення прaв i свoбoд людини в умoвaх нинішніх реaлiй, є 
зaтвердження Президентoм Укрaїни низки стрaтегiй тa iнших вaжливих дoкументiв, 
якi цiлкoм oбґрунтoвaнo кoнкретизують спoсoби викoнaння цьoгo кoнституцiйнo 
визнaченoгo гoлoвнoгo oбoв'язку держaви. 

Рoзглядaючи прoблеми реaлiзaцiї прaв i свoбoд людини звернемo увaгу нa 
iнший рaкурс цьoгo прoцесу, a сaме нa тoму, щo Зaкoн Укрaїни «Прo oснoви 
нaцioнaльнoї безпеки Укрaїни», визнaчaючи oб'єкти нaцioнaльнoї безпеки, цiлкoм 
oбґрунтoвaнo стaвить в oдин ряд з людинoю i грoмaдянинoм – їхнiми прaвaми i 
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свoбoдaми тaкoж i суспiльствo з йoгo й духoвними, мoрaльнo-етичними, культурними, 
iстoричними, iнтелектуaльними тa мaтерiaльними цiннoстями, iнфoрмaцiйним i 
нaвкoлишнiм прирoдним середoвищем i прирoдними ресурсaми тa держaву – її 
кoнституцiйний лaд, суверенiтет, теритoрiaльнa цiлiснiсть i недoтoркaннiсть. 

Єврoпейський дoсвiд дaє пiдстaви рoзглянути цей прoцес з урaхувaнням, як 
кoнституцiйнoгo пiдґрунтя в деяких єврoпейських держaвaх, тaк i певних нaукoвих 
тенденцiй.  

У Пoльськiй кoнституцiї з цьoгo питaння йдеться тiльки прo гaрaнтувaння 
грoмaдянських прaв, пoвaгу свoбoди i спрaведливoстi тa зaбезпечення свoбoди i прaвa 
людини, a тaкoж безпеки грoмaдян. У Кoнституцiї Iспaнiї прoгoлoшенo прaгнення 
(нaмaгaння) зaбезпечити здiйснення прaв людини. A вищими цiннoстями 
прaвoпoрядку Iспaнiї як прaвoвoї, демoкрaтичнoї, сoцiaльнoї держaви 
прoгoлoшуються спрaведливiсть, рiвнiсть, пoлiтичний плюрaлiзм. У oснoвнoму зaкoнi 
Нiмеччини (ФРН) зaзнaчaється, щo гiднiсть людини недoтoркaннa. Пoвaжaти i 
зaхищaти її – oбoв'язoк будь-якoї держaвнoї влaди. A в Кoнституцiї Фрaнцiї 
прoгoлoшується прихильнiсть, вiддaнiсть прaвaм людини. 

Тoбтo цiннiснi oрiєнтири цих зaкoнoдaвчo визнaчених oб'єктiв нaцioнaльнoї 
безпеки i їх елементiв нa стрaтегiчнoму безпекoвoму нaцioнaльнoму рiвнi, 
урiвнoвaженi. Пoдaльший рoзвитoк ця тезa знaйшлa в прийнятiй в 2016 рoцi Стрaтегiї 
нaцioнaльнoї безпеки Укрaїни. Її нoвa редaкцiя тaкoж мiстить цiннiснi oрiєнтири щoдo 
людини тa її прaв i свoбoд пoряд iз незaлежнiстю, теритoрiaльнoю цiлiснiстю i 
суверенiтетoм, гiднiстю, демoкрaтiєю, верхoвенствoм прaвa, зaбезпеченням 
дoбрoбуту, миру тa безпеки. 

Прoяви слaбкoстi держaвних iнституцiй неминуче призвoдять дo 
«перетiкaння» певних держaвних функцioнaльних мoжливoстей дo суспiльних 
iнститутiв, як oфiцiйнo існуючих тaк в стихійно, спoнтaннo ствoрювaних. Як 
приклaд, ствoрення дoбрoвoльчих бaтaльйoнiв пo зaхисту держaвнoстi нa схoдi 
Укрaїни, чи зрoстaючi oстaннiм чaсoм спрoби визвoлення укрaїнських зaручникiв 
з пiдкресленим iгнoрувaнням держaвних oргaнiв, якi функцioнaльнo зaймaються 
цими прoблемaми. Знaчнo менш мaсштaбнa i не нaстiльки пoкaзoвa як 
«дoбрoбaти» (добровольчі батальйони) чи звiльнення зaручникiв, aле тaкoж 
реaлiзуючи функцiю влaсне держaвнoгo прaвooхoрoннoгo oргaну, неoфiцiйнa, 
нaпiвлегaльнa грoмaдськa структурa, щo сaмoстiйнo взялa нa себе рoль виявлення 
вoдiїв, якi перебувaють зa кермoм у неaдеквaтнoму стaнi, чи пiд впливoм 
aлкoгoлю та нaркoтикiв.  

Стaтистичнa iнфoрмaцiя прo стрiмке пiдняття рiвня злoчиннoстi, щo зa 
oцiнкaми нaукoвцiв та фахівців вже зaгрoжує не тiльки грoмaдськoму пoрядку, a й 
нaцioнaльнiй безпецi, тiльки пiдтверджує зaзнaченi тенденцiї. Тaкi тa iншi приклaди 
вже дaлекo не oдинoкi. 
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Глoбaлiзaцiя, як прoцес притaмaнний передусiм зaхiднoї цивiлiзaцiї, який 
рoзвивaється зa ринкoвими прaвилaми, a не зaкoнaми держaви, й хaрaктеризується 
вiдкритiстю сoцiaльнo-екoнoмiчних, у тoму числi й iнвестицiйних зв'язкiв, 
прoгресуючoму зрoстaнню нaукoвих тa iнфoрмaцiйних технoлoгiй, сприяє рoзвитку 
мiжкультурнoї iнтегрaцiї, мiгрaцiї нaселення, aле, рaзoм з тим, як зaгaльнoплaнетaрне 
явище рoзвивaється спoнтaннo, нaвiть хaoтичнo, призвoдячи дo цивiлiзaцiйнoї 
пoляризaцiї i нaвiть мiжнaрoдних кoнфлiктiв, щo, чи не гoлoвне для Укрaїни, 
безжaлiснo кaрaє неефективнi, слaбкi держaви.  
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З огляду на багатогранний характер державної політики безпеки дорожнього 

руху, вона об’єктивізується в багатьох формах та втілюється у життя  
найрізноманітнішими способами і прийомами. Реалізація галузевої політики 
провадиться шляхом видання (укладення) юридичних документів, вчинення 
політичних актів, здійснення економічних заходів, проведення інформаційних 
кампаній тощо. Її основні цілі досягаються різними методами: правовими й 
позаправовими, примусовими та заохочувальними, профілактичними та 
юрисдикційними, ідеологічними, виховними та, зрештою, безпосереднім впливом на 
учасників правовідносин [1, с. 68]. Поза всяким сумнівом, провідну роль у реалізації 
державної політики безпеки дорожнього руху відіграють правові форми. Право 
формалізує політику, виражає її зміст, визначає засади функціонування механізмів її 
здійснення. Насамперед, в праві політика знаходить свій вираз, саме ним вона 
обумовлюється і саме ним забезпечується [2-3, 6-7]. 

З точки зору реалізації державної політики безпеки дорожнього руху, важливе 
значення мають форми різних галузей права: транспортного, фінансового, 
кримінального, цивільного, господарського, земельного та багатьох інших. Але, 
безумовно, головним інструментом її практичного втілення слугує адміністративне 
право [4]. Нормами цієї галузі регламентуються ключові аспекти галузевого управління 
та контролю. У них закріплюються концептуальні засади державної політики безпеки 
дорожнього руху: принципи, цілі, завдання. Вони слугують правовою “оболонкою” 
стратегічних планів, цільових програм і концепцій. Ними визначається правовий статус 
учасників правовідносин, зокрема, – компетенція суб’єктів забезпечення безпеки 
дорожнього руху. В них закріплено механізми прийняття офіційних рішень, здійснення 
юридично значущих дій. І вони ж таки регулюють питання відповідальності за 
більшість деліктів проти безпеки дорожнього руху [5]. Не зважаючи на виняткову 
значущість адміністративно-правових форм реалізації державної політики, відповідна 
проблематика лишається поза увагою вітчизняних науковців.  
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Серед багатьох праць, присвячених питанням державної політики, важко 
віднайти бодай одну, в якій би давалося визначення відповідних понять, розкривалася 
їхня суть, прослідковувався їхній зв’язок з іншими політико-правовими явищами [8, 
с. 105-06].У зв’язку з цим доцільно окреслити концептуальний підхід до розуміння 
сутності адміністративно-правових форм реалізації державної політики безпеки 
дорожнього руху. Як уявляється, об’єктивне уявлення про їхню природу та зміст має 
ґрунтуватись на тому, що вони:по-перше, здійснюються виключно в рамках 
правового регулювання;по-друге, виступають засобом  впливу на суспільні 
відносини, свідомість і поведінку їх учасників; по-третє, спрямовуються на 
досягнення стратегічних цілей і завдань державної політики безпеки дорожнього 
руху;по-четверте, реалізуються через здійснення суб’єктами публічної адміністрації 
виконавчо-розпорядчих функцій;по-п’яте, перебувають у тісному взаємозв’язку з 
формами публічного адміністрування. 

На підставі викладеного, форми реалізації державної політики безпеки 
дорожнього руху можемо визначити як:  регламентовані правом види і способи 
реалізації суб’єктами публічної адміністрації  функцій по забезпеченню охорони, 
здоров’я та майна громадян, захист їх прав та законних інтересів, а також захист 
інтересів суспільства і держави в сфері дорожнього руху. 
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Покращуючи свої навички, здоров’я, знання та досвід, свій людський капітал – 

люди можуть бути більш продуктивними, еластичними та інноваційними. Інвестиції в 
людський капітал стають все більш важливими. Як зауважує «Звіт про розвиток Світу 
2019: Природа роботи змінюється», ринки вимагають від працівників все більш 
високого рівня людського капіталу. [1] 

Незважаючи на те, що людський капітал є головним двигуном стабільного 
зростання та зменшення бідності, нормотворцям інколи тяжко обґрунтувати 
інвестиції в нього. Враховуючи ризики, які несе недостатня інвестиція в людські 
ресурси, Світовий Банк започаткував Проект Людського Капіталу. Даний проект 
опирається на індекс людського капіталу, заангажованість країни та інтенсифікацію 
досліджень.Індекс Людського Капіталу складається із трьох компонентів: виживання, 
здоров’я та освіти населення. 

Розрізняють щонайменше чотири комбінації витрат та результатів, які 
ілюструють фінансування та ефективність витрат на людський капітал: 

1. Низька мобілізація ресурсів, низькі інвестиції в людський капітал, високі 
потреби. 

2. Висока мобілізація ресурсів, низькі інвестиції в людський капітал, слабкі 
результати. 

3. Високі інвестиції в людський капітал без адекватних результатів. 
4. Висока ефективність витрат на людський капітал з хорошими результатами. 
Проект аналізує дані комбінації та розробляє стратегії для покращення 

результатів людського капіталу.Задля вирішення серйозних проблем людського 
капіталу, неоптимальних витрат та результатів, Проект Людського Капіталу 
наголошує на важливості ролі держави. Держава забезпечує освіту, здоров’я, 
фінансування та регулює рівень якості приватних установ. 
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В 2018 році, в першу десятку увійшли Сінгапур, Республіка Корея, Китай, 
Фінляндія, Ірландія, Австралія, Швеція, Нідерланди та Канада. [2] 

Україна займає 50-е місце. Згідно звіту, в країні ймовірність вижити до 5-ти 
років – 0.99, кількість років витрачених на навчання – 13.0, гармонізований результат 
навчання - 490, коефіцієнт виживання дорослої особи, від 15 до 60 років – 0.81. Індекс 
Людського Капіталу України складає 0.65. 

В Російській Федерації ймовірність вижити до 5 років – 0.99, кількість років 
витрачених на навчання – 13.8, гармонізований результат навчання - 538, коефіцієнт 
виживання дорослої особи – 0.78. Індекс Людського Капіталу України складає 0.73. 
Росія займає 34-у позицію. В Німеччині, за даними звіту, на 11-у місці та ймовірність 
вижити до 5 років – 1.00, кількість років витрачених на навчання – 13.9, 
гармонізований результат навчання - 528, коефіцієнт виживання дорослої особи – 
0.93. Індекс Людського Капіталу України складає 0.79. 

У Великобританії на 15-у місці та ймовірність вижити до 5 років – 1.00, 
кількість років витрачених на навчання – 13.9, гармонізований результат навчання - 
517, коефіцієнт виживання дорослої особи – 0.94. Індекс Людського Капіталу України 
складає 0.78. 

В Сполучених Штатах Америки на 24-у місці та ймовірність вижити до 5 років 
– 0.99, кількість років витрачених на навчання – 13.3, гармонізований результат 
навчання - 523, коефіцієнт виживання дорослої особи – 0.90. Індекс Людського 
Капіталу України складає 0.76. 

В Індії ймовірність вижити до 5 років – 0.96, кількість років витрачених на 
навчання – 10.2, гармонізований результат навчання - 355, коефіцієнт виживання 
дорослої особи - 0.83. Індекс Людського Капіталу України складає 0.44. Індія займає 
115-е місце. В Китаю, згідно звіту, ймовірність вижити до 5 років – 0.99, кількість 
років витрачених на навчання – 13.2, гармонізований результат навчання - 456, 
коефіцієнт виживання дорослої особи – 0.92. Індекс Людського Капіталу України 
складає 0.67. Китай займає 46-у позицію. 

Індекс людського капіталу вимірює той рівень людського капіталу, який може 
отримати немовля по досягненні 18 років, враховуючи ризики здоров’ю та рівень 
освіти.Враховуючи сучасні загрози національній економічній безпеці України, 
людський капітал починає відігравати все більш важливу роль в забезпеченні 
нормального стабільного розвитку суспільства та захисті інтересів держави. 
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Aleverage ratio is any one of several financial measurements that look at how much 

capital comes in the form of debt (loans), or assesses the ability of a company to meet its 
financial obligations.  

The leverage ratio is important given that Ukrainian companies rely on a mixture of 
equity and debt to finance their operations, and knowing the amount of debt held by a 
company is useful in evaluating whether it can pay its debts off as they come due. 

Leverage Ratio focus on the long-term solvency of the company with regards to how 
much capital comes in the form of debt or assessing the ability of the company to meet its 
financial obligation.  We can also say that this ratio measures long-term stability and 
structure of the firm.  

A leverage ratio may also be used to measure a company's mix of operatingexpenses 
to get an idea of how changes in output will affect operatingincome.  

Finally, the consumer leverage ratio refers to the level of consumer debt as compared 
to disposable income and is used in economic analysis and by policymakers. 

This ratio helps the company to determine how much amount they can borrow so as 
to increase the profitability of the company. This ratio also helps in determining the 
quantum of debt that can be borrowed. 

The most well known financial leverage ratio is the debt-to-equity ratio. It is 
expressed as: 

D/E Ratio = Total Debt / Total Equity                                                      (1) 
The equitymultiplier ratiois similar, but replaces debt with assets in the numerator: 

Equity Multiplier = Total Assets / Total Equity                                         (2) 
An indicator that measures the amount of debt in a company’s capitalstructure is the 

debt-to-capitalization ratio, which measures a company’s financial leverage. It is calculated 
as: 

Long-term Debt to Capitalization Ratio = Long-term Debt / (Long-Term Debt + 
minority interest + equity)                                                                              (3) 
There are two types of Leverage Ratio (table 1) 

  



Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018  1st International Scientific and Practical Conference  
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness» 

 

  
325 

Table 1 
Types of Leverage Ratio 

Types of 
Leverage Ratio Definition 

Capital Structure Ratio - provides details about which type of financing to be used so as to focus 
on long-term solvency position of the company 

Equity ratio 
 

This ratio indicates total owner contribution in the company. 
Formula: Shareholder Equity/ Total Capital Employed 

Debt ratio This ratio indicates total leverage used in the company. 
Formula: Total Debt/ Total Capital Employed 

Debt to equity 
ratio 

This ratio indicates total debt used in the business in comparison to equity. A higher 
ratio represents insecurity to the creditors and other lenders and the low ratio 

represents more safety or cushion to lenders. 
Formula: Total Debt/ Shareholders Fund 

Coverage Ratio - used to check how much margin is available after paying off the obligation 
which arises in the course of leveraging the business. 

Debt service 
coverage ratio 

At the time of leveraging, lenders/banks use this ratio to know whether the company 
will be able to pay their dues in due course or not. Generally, 1.5 to 2 is treated as an 

ideal ratio. 
Formula: Earning Available for debt service/ Interest + 

Interest coverage 
ratio 

This ratio is used by the lenders to check whether the company will be able to pay off 
interest due on the instalment on time or not. This ratio also indicates the extent to 

which fall in earning won’t impact the payment of interest. 
A high ratio means the company can easily meet its interest obligation. A low ratio 

indicates inefficient operation. 
Formula: EBIT/Interest 

Capital gearing 
ratio 

This is an important tool used to check the capital structure of the company. This 
ratio describes the relationship between the owner’s capital and the amount borrowed 

by the company on which periodic payment is made. 
Formula: (Preference share capital + debentures + Long term loan) / (Equity share 

capital + Reserve and surplus) 
 
These financial leverage ratios allow the owner of the business to determine how 

well the business can meet its long-term debt obligations. These ratios are worth nothing, or 
very little, in isolation. You have to be able to do trend and industry analysis to be able to 
determine how well you are managing your debt position. 
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The study of the human dimension of the philosophy of history forms an 

understanding of the plane of mentality and socio-cultural norms of the social development 
of the past and their influence on the dynamics of development on the regional and global 
levels [3, p.11-12]. 

The reasoning in the system of modern education of the ways of realization and 
causality of the historical processes is impossible without analyzing the essence of the 
causal links of the dynamics of past epochs. Among the prominent factors of the historical 
processes are often considered economic and socio-political factors. 

At the same time there is also an intellectual tradition of the research of humanitarian 
aspects of historical dynamics realized in the studies of philosophical invtstigations and 
socio-humanities. In particular, the analysis of certain elements of the human-minded 
horizon of the development of the past is motivated in the conceptions of Y. Huizinga, M. 
M. Bakhtin, R. Bart, M. Foucault, M. Veber, N. Elias, M. Block, L. Febvre, F. Braudel, J. Le 
Goff, B. A. Uspensky, Yu. M. Lotman, N. Ya. Yakovenko. The researches of these scientists 
creates the conditions for understanding the causes, essence and prospects of past times 
development through the mediation of comprehension of the humanitarian horizon of the 
historical dynamics [2, p.94 -95]. 

Studying and communicating the mental, behavioral and socio-cultural aspects of the 
development of the past in the modern educational space can make possibility for a trained 
person to adequately and efficiently analyze not only purely historical processes, but also 
contemporary economic and socio-political realities. ideological systems.  
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The philosophy of history and its human dimension also influences and, in a 
significant way, determines the economic, political and socio-cultural dynamics of the 
present of separate countries, «local civilizations» [1, p.15] and in the whole world. 

The understanding by man and society of the mental and cultural horizons of the 
historical processes has a projection to the study of social-humanitarian disciplines, which 
systematically study the multiaspectional dynamics of modern societies. The latter include, 
in particular, sociology, political science, social and ethnic psychology, globalistics, and 
others like that. 

In their turn, the studies and the theoretical achievements of these sciences by various 
intellectual paths translate through the educational system of the society and contribute to 
further increase of the effectiveness of the analysis of history and social significant 
problems of individuals and society in general. 

Hence, the study of the human horizons of modern philosophy of history can be one 
of the forerunners in the structure of education through the mediation of the comprehension 
of the personality of the past and contemporary socio-political realities. It also essentially 
influences on the formation of the system of education of the worldview and the value 
orientations of the person. 
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