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СЕКЦІЯ 1 

  

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

 

СТАН ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Білоусова Д. Р. 

Студент 4 курсу групи Ф-131 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ імені академіка Ю. Бугая 
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 Фінансовий лізинг як одне з найважливіших джерел фінансування на 

підприємствах виступає фактором зростання конкурентоспроможності та покращення 

ефективності виробництва, що дає змогу будь-якому підприємству зайняти найвищі 

позиції не тільки на вітчизняному, але й на світовому ринках. Для того, щоб впровадження 

лізингу виявилось максимально успішним, важливо зрозуміти усі недоліки та переваги 

такої діяльності, визначити її роль серед інших видів фінансування, а також здійснити 

дослідження сучасного стану фінансового лізингу в Україні та перспективи його розвитку.  

Серед найвідоміших вчених, які займались питаннями дослідження фінансового 

лізингу, можна виділити таких, як Башкатова С.В, Брус С.І., Внукова Н.М., Купалова Г.І., 

Міщенко В.І., Наконечний В.Б., Нуменкова С.В., Соболь Л.В., Шелудько М.В., Яремчук 

О.В., Ярошевич Н.Б та інших.  

Метою роботи є дослідження стану фінансового лізингу, існуючих проблем та 

методів їх вирішення в економічних умовах сучасної України. 

Фінансовий лізинг являє собою підприємницьку діяльність, направлену на 

інвестування фінансових коштів, які можуть бути як власними, так і залученими. Лізинг 

можна назвати таким видом оренди, який за багато років міжнародної практики здобув 

статус найпоширенішого. Популярність даної діяльності зумовлена наступними 

перевагами лізингу: 

- здатність зменшувати витрати на засоби виробництва; 

- здатність зменшувати рівень оподаткованого прибутку завдяки віднесенню в 

повному обсязі лізингових платежів на собівартість продукції; 

- можливість використання новітніх технологічних досягнень, уникаючи додаткових 

вкладень капіталу. Дану послугу можна порівняти з процесом кредитування, яке дає змогу 

не здійснювати негайний початок платежів. Наприклад, лізинг дозволяє закуповувати 

основні засоби після їх випробовування; 

- вимоги по заставі є нижчими, тому що основний предмет застави – це обладнання; 

- швидке та достатньо просте оформлення лізингу в порівнянні із звичайними 

позиками. 

Серед недоліків виділяють наступні: 

- виконання певних правил такими підприємствами, що виробляють основні засоби; 

- існує перелік об‘єктів, які не можуть бути передані у фінансовий лізинг, а саме: 

нематеріальні активи, цінні папери, корпоративні права, матеріали і сировина, а додаткові – 

природні об‘єкти та земельні ділянки, майнові комплекси підприємств ( у т. ч. їх філії); 

- ризик лізингу для установ, які займаються даною діяльністю: понесення втрат від 

діяльності та відсутність можливості прогнозувати майбутній результат.  

На підприємствах України здійснюється фінансування з таких джерел: внутрішніх – 

через використання коштів, що знаходяться у власності підприємства. Основні серед них - 

амортизаційні відрахування та чистий прибуток. Самофінансування може здійснюватися у 

двох формах: активна передбачає використання прибутку, а прихована – чистого 

оборотного капіталу, доходів майбутніх періодів, залишків фонду споживання та інших. 
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Зовнішні джерела – через залучення кредитів банків, отримання коштів держави, випуску 

цінних паперів та ін. 

Якщо брати до уваги версію «Асоціації лізингодавців України», за результатами 

2016 р. ринок лізингу України склав 0,2% (від ВВП) та 6% (від усіх капітальних 

інвестицій), що дорівнює 6,9 млрд грн. У структурі ринку лізингу можна виділити 

автомобілі (70%), спеціальну та сільськогосподарську техніку (27-28%). Таким чином, 5800 

автомобілів – це максимальне проникнення у ринок автомобілів за всю історію лізингу 

країни, що складає  8,3% у сукупності проданих автомобілів. Аграрний сектор отримав 640 

предметів лізингу (2 млрд грн.). Підбиваючи підсумки лізингової діяльності 2016 року, 

презентовані на прес-конференції «Лізинг – підсумки року та прогнози розвитку. 

Перспективи ринку автопрокату, статистика», Директор Асоціації «Українське об‘єднання 

лізингодавців» М. Масіч зазначила, що сучасний стан лізингу у країні має тенденції до 

активного розвитку та зростання.  Однак, існують деякі перешкоди для успішної діяльності 

у даній сфері: дискримінаційне оподаткування; застаріла нормативна база щодо лізингової 

діяльності; відсутність довгострокового гривневого фондування. 

На ринку фінансового лізингу в Україні діють два види учасників: фінансові 

компанії (понад 200 компаній), що фактично не задіяні у фінансовому лізингу, надають 

інші фінансові послуги щодо кредитування, гарантування і т.д.; лізингодавці, тобто 

юридичні особи (у Реєстрі Нацкомфінпослуг), які не є фінансовими установами. Саме вони 

є головними учасниками, на яких припадає основна частка фінансового лізингу.  Кількість 

таких компаній становить 202 установи.  

У структурі послуг фінансового лізингу виділяють транспортну галузь (7,9 млрд 

грн.), сільське господарство (5,6 млрд грн), добувну промисловість (1,6 млрд грн.), 

будівництво (близько 1 млрд грн.), харчову промисловість (0,43 млрд грн.), хімічну 

промисловість (0,13 млрд грн.). 

За словами члену Нацкомфінпослуг О. Залєтова, вже були зроблені певні кроки з 

метою досягнення вищого рівня надання послуг з фінансового лізингу: 1) грудень 2016 

року – набрала чинності Постанова КМУ про лізинові умови, що на перші позиції 

поставила саме дану сферу. Учасникам операцій  був відведений термін з кінцевою датою 

10.06.2017 року для того, щоб привести їх діяльність до відповідності до нових вимог; 2) 

для Нацкомфінпослуг у 2017 році однією з пріоритетних сфер діяльності став розвиток 

фінансового лізингу. Для цього була створена спеціальна група, у склад якої увійшли 

представники Асоціації лізингодавців. Метою групи стало доопрацювання змін до 

законодавства.  

Активне впровадження фінансового лізингу сприяє здійсненню оновлення основних 

засобів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансування 

інвестицій, і розвитку малого та середнього бізнесу завдяки більшій доступності 

лізингових операцій порівняно з іншими інструментами запозичень. Розвиток лізингу 

стимулює підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення 

конкурентного середовища між джерелами фінансування та розвиток організованого 

вторинного ринку багатьох видів техніки. Показники лізингового ринку залежать від 

економічного стану країни, тому покращення ситуації можливо лише за умов стабілізації 

різних сфер економіки та створення привабливих умов як для вітчизняних, так і для 

зарубіжних інвесторів. 
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Необхідність створення і розвитку в Україні нових форм управління суб‘єктами 

державного та комунального секторів об‘єктивно зумовлена потребою у більш гнучких 

організаційних структурах, спроможних адаптуватися до швидких змін. Подальший поступ 

економіки України в напрямку формування інформаційної економіки, перехід до нових 

прогресивних технологічних процесів вимагають залучення значних обсягів інвестицій, що 

особливо актуалізується у суб‘єктів господарювання, які перебувають у державній та 

комунальній власності, управління якими у більшості країн світу здійснюється на умовах 

концесії.  

Глобальні економічні перетворення вимагають нових підходів до розуміння суб‘єктів 

господарської діяльності, які поступово включилися у світову економіку, що призвело до 

«відкриття» національних економік. Сучасні засоби комунікації та вільний рух капіталів 

сприяють зникненню економічних кордонів і пожвавленню світової торгівлі. 

Активне впровадження концесійних проектів також може полегшити безпосередній 

тиск на державні фінанси, забезпечуючи додаткове джерело капіталу. У свою чергу, участь 

державного сектору в проекті може запропонувати важливі гарантії для приватних 

інвесторів, зокрема, через стабільність довгострокових грошових потоків з бюджетів різних 

рівнів, а також важливі соціальні чи екологічні вигоди. Різні підходи до фінансування дають 

можливість урядам отримати разом із перевагами приватного фінансування і більш низькі 

процентні ставки. Зокрема, у Великій Британії для зменшення вартості запозичення при 

фінансуванні PFI-проектів Казначейство запустило програму «Фінансування кредитних 

гарантій» (CGF – Credit Guarantee Finance ), в рамках якої уряд надає кошти для проекту 

через грошові аванси. У Сполучених Штатах міністерство транспорту виділило 15 млрд. дол. 

на безподаткові облігації для автомагістралей. Такі дії знижують вартість капіталу для 

приватного сектору та сприяють підвищенню інвестиційної привабливості проектів, що 

реалізуються [2]. 

Застосування  концесійних відносин дає можливість подолати суперечності щодо 

передачі державою (центральними та місцевими органами влади) в управління приватному 

бізнесу об‘єктів економічної та соціальної інфраструктури на основі розподілу ризиків. За 

відсутності прямої конкуренції між фірмами прозорі концесійні конкурси дають змогу 

запровадити в монопольних галузях деякі ознаки чистої конкуренції, замінюючи у такий 

спосіб конкуренцію на ринку конкурсом при входженні на нього. 

У результаті вивчення зарубіжного досвіду було з‘ясовано, що для країн, які активно 

використовують концесійні угоди як форму ефективного співробітництва, характерними є 

такі риси: довготривалість відносин; збереження державної та комунальної форми власності 

на об‘єкти з одночасним упровадженням механізмів управління інфраструктурою 

приватними партнерами; відкритість і прозорість діяльності органів державної та місцевої 

влади щодо визначення приватних партнерів; забезпечення надання якісних і здешевлених 

послуг як показник результативності та ефективності державно-приватного партнерства. 
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На підставі аналізу практики застосування та підтримки концесійних відносин в 

економічно розвинених країнах можна стверджувати, що кожна держава використовує свої 

інструменти сприяння розвитку цих відносин. 

Високий рівень їх застосування передбачає скоординовану діяльність урядів, органів 

державної і місцевої влади та приватних партнерів. Пріоритетами забезпечення механізму 

концесійних відносин в органах місцевого самоврядування є: використання фінансових 

ресурсів приватних партнерів у процесі реалізації місцевих програм та проектів; скорочення 

бюджетних витрат на розвиток необхідних об‘єктів та реконструкцію інфраструктури; 

впровадження прогресивних технологій. 

Ефективність застосування концесій у галузях інфраструктури підтверджується 

сучасною практикою багатьох країн світу. У процесі еволюції концесійних відносин можна 

виділити шість основних етапів, диференціацію яких проведено у відповідності з такими 

критеріями: зміною складу концесійних об‘єктів; наявністю інституціональних, політичних 

та економічних умов, що визначали статус концесіонерів; особливостями механізму 

державного регулювання їхньої діяльності [2]: 

1) становлення (XIX – початок XX ст.), коли об‘єктами концесії були традиційні 

(торгівля, промисли) і високотехнологічні (залізниці, електрифікація, телеграфний і 

телефонний зв‘язок) види діяльності; 

2) трансформації (1917–1944 рр.), у процесі якого об‘єктами концесії поряд із 

традиційними видами діяльності (комунальне господарство, міський транспорт) стають 

матеріально-речовинні комплекси, представлені великими промисловими підприємствами; 

3) стагнації (1944 – початок 90-х рр. ХХ ст.), що характеризується зупиненням 

практики концесійних відносин; 

4) відновлення (1991–2005 рр.), коли за відсутності відповідного законодавства окремі 

елементи концесій  використовувалися в рамках угод про розділ продукції, переважно у 

сфері природокористування; 

5) диверсифікованості (2005–2012 рр.), у рамках якого відбулося формування 

інституціональної основи концесійних відносин, що додало новий імпульс їхньому розвитку, 

обумовило особливості їхнього змістовного наповнення, диверсифікованість галузевого 

застосування (природокористування, а також транспортна та інша інфраструктура) і нові 

перспективи розвитку; 

6) розвитку (з 2012 р.) – у рамках якого формуються фінансові та соціальні 

передумови розвитку концесійних відносин з метою створення конкурентної інфраструктури 

в умовах глобалізації. 

Саме концесійні відносини за рахунок поєднання інтересів суспільства, держави і 

приватного капіталу дають змогу сформувати нове бачення розвитку економіки 

інформаційного типу, яке сприятиме створенню умови якісного розширеного відтворення. 

Це вимагає подальшого дослідження не лише економічних та соціальних, а й фінансових 

аспектів сучасної парадигми розвитку національної економіки. 

У концесіях відбувається ніби об‘єднання ресурсів двох економічних агентів: держави 

у формі її власності і приватного сектору у формі інвестицій, управління, ноу-хау. 

Концесія в її сучасному розумінні виступає як інструмент зменшення інвестиційних 

ризиків при збереженні діючого податкового навантаження на здійснювані компаніями 

інвестиційні проекти за рахунок підвищення стабільності економіко-правового середовища в 

тих тимчасових рамках, у яких компанії реалізують проекти. Тобто концесійні відносини 

створюють осередки стабільності в умовах нестабільного середовища. 

Застосування концесійної форми управління в комунальному та державному секторах 

економіки впливає на рівень розвитку інформаційної економіки, проте ускладнюється 

потребою наявності у потенційних концесіонерів значних обсягів фінансових ресурсів, а 

також диверсифікації ризиків їх використання. Втім, внутрішні та зовнішні можливості 

інвестування нині обмежені, оскільки залежать від загальноекономічної ситуації в Україні, 

стан якої негативно позначається на всіх інвестиційних процесах. Тому актуальним 

залишається питання використання концесійної форми управління з метою забезпечення 

інфраструктурного розвитку національної економіки. З огляду на це економіка України 
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потребує дієвих механізмів поліпшення інвестиційного клімату та залучення іноземних 

інвестицій. 
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Актуальність проблеми. Методи у всіх науках є певними інструментами для 

розуміння її предмета та об'єктів. Вчення про методи кожної з наук називають методологією 

цієї науки. Методи бухгалтерського обліку поділяються на загальнонаукові, які 

застосовуються в різних науках, та специфічні, притаманні лише обліковій науці. 

Для визначення сутності та властивостей предмета та об'єктів обліку застосовуються 

загальнонаукові методи, такі як: діалектичний, історичний, системний, метод індукції та 

дедукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок у розвиток вітчизняної 

теорії бухгалтерського обліку внесли представники різних шкіл. Фундаментальні 

дослідження методів обліку на різних історичних етапах розвитку теорії бухгалтерського 

обліку належать російським та вітчизняним вченим, якими є: Г.Г. Кірейцев [1], В.Г. Макаров 

[2], П.П. Німчинов [3], М.Ф. Огійчук [4], Я.В. Соколов [5], О.М. Петрук [6], М.С. Пушкар [7], 

П.Я. Хомин [8], В.Г. Швець [9] та інші. 

З результатів дослідження дійшли висновку що, вчені вивчаючи предмет 

бухгалтерського обліку застосовують у більшості спеціальні методи обліку, використовуючи 

при цьому процедурний або адаптивний підходи. 

Адитивний підхід передбачає визначення методу бухгалтерського обліку як сукупність 

системи способів, за допомогою яких відображаються господарські факти. Відповідно до 

цього вітчизняні та зарубіжні вчені виділяють такі елементи методу бухгалтерського обліку: 

документування, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс, 

звітність. Процедурний підхід під методом бухгалтерського обліку передбачає перелік 

процедур, із використанням яких здійснюються пізнавальні операції, такі як спостереження, 

реєстрація, вимірювання, класифікація, систематизація, тощо. 

Всі вище наведені елементи базуються на принципах бухгалтерського обліку [10]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Метод бухгалтерського обліку — це 

сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет. 

Бухгалтерський облік вивчає свій предмет за допомогою таких методів: — хронологічного й 

систематичного спостереження; — вимірювання господарських засобів і процесів; — 

реєстрації і класифікації даних з метою їх систематизації; — узагальнення інформації з 

метою звітності. Перелічені методи дають змогу формувати бухгалтерську інформацію для 

зовнішніх і внутрішніх користувачів. Облікові дані формують за допомогою  елементів 

методу. 

Методу спостереження відповідають прийоми документування та інвентаризації; 

вимірювання здійснюють шляхом оцінки і калькулювання; реєстрація та класифікація 

(поточне групування) проводяться на рахунках за допомогою подвійного запису; 

узагальнення інформації з метою звітності відбувається в бухгалтерському балансі та 

фінансовій звітності. Ці інструменти забезпечують технологію облікового процесу — 
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трансформацію даних про окремі господарські операції в різноманітну інформацію для 

управління.  

Документування — спосіб первинного спостереження і відображення господарських 

операцій у первинних бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чеках, ордерах 

тощо). Це початок і основа облікового процесу, без якого бухгалтерський облік неможливий. 

Кожна господарська операція  фіксується за допомогою документа, заповненого з 

дотриманням певних вимог, що надають йому юридичної сили. 

Інвентаризація — метод підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку. 

Виконує шляхом описування, підрахунку, виміру, зважування й оцінки всіх залишків засобів 

і коштів у натурі, виявлення фактичної наявності й стану залишків майна підприємства і 

зіставлення їх з даними бухгалтерського обліку. Це метод контролю наявності та руху майна, 

заборгованості, роботи матеріально відповідальних осіб.  

Оцінка — спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку. За 

допомогою оцінки натуральні й трудові вимірники (характеристики) господарських засобів 

перераховують у вартісні. У бухгалтерському обліку оцінка об'єктів обліку ґрунтується 

переважно на показнику фактичних витрат на їх створення чи придбання (історичної 

собівартості). Майно та господарські операції оцінюють у національній валюті України 

шляхом підсумовування проведених витрат. 

Калькулювання — у метод обчислення собівартості виготовлення продукції або 

виконаних робіт, наданих послуг. Суть його полягає в тому, що обґрунтовують, визначають і 

розподіляють витрати, які належать до того чи іншого об'єкта калькулювання (виробу, 

процесу, замовлення тощо). Облік кругообороту капіталу базується на трьох калькуляціях: 

собівартості придбання (постачання, закупки), виробничої собівартості й повної собівартості 

реалізованої продукції.  

Бухгалтерські рахунки — спосіб поточного групування у встановленому порядку. 

Рахунок — це локальна інформаційна система для групування економічно однорідних 

об'єктів обліку. Рахунок відображає стан та рух засобів, їх джерел і господарських процесів.  

Подвійний запис — метод відображення господарської операції на рахунках. 

Подвійний запис є продуктом кругообігу господарських засобів, відображає подвійність 

господарських процесів. Суть його полягає у подвійному відображенні в бухгалтерському  

обліку кожної господарської операції: за дебетом одного і кредитом іншого рахунка однієї і 

тієї ж суми. Подвійний запис не тільки важливий технічний, а й контрольний прийом.  

Бухгалтерський баланс — метод узагальнення даних через рахунки і подвійний 

запис. Баланс показує склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням) й 

джерелами утворення на певну дату в узагальненому вартісному вимірі. Містить дані для 

аналізу фінансового стану його активів та ліквідності підприємства. Бухгалтерський баланс 

показує залишки на рахунках, які характеризують, з одного боку, майно суб'єкта 

господарювання, а з другого — його власний і залучений капітал. Бухгалтерський баланс є 

однією з основних форм бухгалтерської звітності.  

Бухгалтерська звітність — метод підсумкового узагальнення і одержання 

підсумкових показників за звітний період. Це впорядкована система взаємопов'язаних 

економічних показників господарської діяльності підприємства за звітний період. Звітність 

складається за певними правилами і стандартами на підставі даних рахунків бухгалтерського 

обліку з певною системою їх групування. Методичні прийоми бухгалтерського обліку 

взаємопов'язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять одне ціле — метод 

бухгалтерського обліку. 

Висновки. За умов використання сучасної обчислювальної техніки всі елементи 

методу бухгалтерського обліку зберігаються, проте відбуваються докорінні зміни в техніці 

збирання, реєстрації та опрацювання облікової інформації. Отже, концептуальними 

передумовами побудови обліку господарських операцій та процесів є реалізація основних 

інструментів методу бухгалтерського обліку, які б ураховували характерні особливості 

здійснення даних операцій. 
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Вагоме місце в економічній політиці держави належить грошово-кредитній політиці. 

Вона забезпечує досягнення низки цільових орієнтирів в економіці, для забезпечення яких 

використовуються інструменти грошово-кредитного регулювання: мінімальні резервні 

вимоги щодо обов'язковості внесків комерційних банків, забезпечення кредитними 

ресурсами комерційних банків, формування облікової ставки, операції на відкритому ринку 

тощо.  

У відповідності до закону України про Національний банк України [1], Національний 

банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного 

управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації 

якого визначаються Конституцією України, Законом України Про Національний банк 

України, іншими законами України. Національний банк має статутний капітал, що є 

державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 млн. грн. і може бути 

змінений за рішенням Ради Національного банку України. 

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є 

об‘єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні. 

Національний банк не відповідає за зобов‘язаннями органів державної влади, а органи 

державної влади не відповідають за зобов‘язаннями Національного банку, крім випадків, 

коли вони добровільно беруть на себе такі зобов‘язання. 
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Національний банк не відповідає за зобов‘язання інших банків, а інші банки не 

відповідають за зобов‘язаннями Національного банку крім випадків, коли вони добровільно 

беруть на себе такі зобов‘язання. 

Національний банк може відкривати свої установи,філії та представництва в Україні, 

а також представництва за її межами [1]. 

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є 

забезпечення стабільності грошової одиниці України [2]. 

Основною функцією Національного банку є сприяння дотриманню стабільності 

банківської системи, а також, у межах своїх повноважень – цінової стабільності. 

Національний банк України є первинним рівнем банківської системи. Вторинний 

рівень – комерційні банки. 

Реєстрація банків здійснюється Національним банком відповідно до Положення про 

порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, 

відділень, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 

2001 року №375 шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Після 

вказаних дій документи подаються для реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб та фізичних осіб підприємців і тоді з відміткою державного реєстру повертаються НБУ. 

Після цього банк набуває статус юридичної особи. 

Основна функція Національного банку України – забезпечення стабільності грошової 

одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк України має 

виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. 

Основним завданням монетарної політики є згладжування економічних циклів з метою 

досягнення стабільного і впевненого економічного зростання, стабільної динаміки цін і 

низького рівня безробіття, що досягається за допомогою регулювання кількості грошей в 

обігу[1]. 

Облікова ставка НБУ – це відсоток, під який Нацбанк видає кредити комерційним 

банкам і є основою для розрахунку ставки по кредитам комерційних банків.  

Можна виділити дві групи причин, які впливають на рівень облікової ставки 

центрального банку: 

- обумовлені загальними тенденціями розвитку національної економіки; 

- пов'язані з рішеннями центрального банку щодо грошової сфери. 

Перша група причин є первинною щодо другої, оскільки розвиток секторів економіки 

впливає на рішення центрального банку в грошово-кредитній сфері. Регулювання облікової 

ставки, яке здійснюється центральним банком, слід розглядати як запобіжний активний 

важіль впливу на попит і пропозицію на грошовому ринку. 

Головними з-поміж факторів першої групи є такі: 

- фаза економічного циклу (депресія, стагнація, підйом); 

- рівень інфляції; 

- внутрішній рух капіталу; 

- міжнародний рух капіталу. 

До факторів другої групи, що впливають на рівень облікової ставки, відносять: 

- проведення центральним банком політики вартості "дорогих" або "дешевих" грошей; 

- вирівнювання платіжного балансу; 

- запобігання девальвації національної валюти.  

Різка зміна облікової ставки в ту чи іншу сторону завжди свідчить про кризу в 

економіці. Підвищуючи ставку, центробанки всього світу хочуть стримати інфляцію. При 

високій обліковій ставці ростуть ставки на кредитні ресурси, що призводить до зменшення 

грошової маси в економіці. При зменшенні вартості кредитних коштів їх маса зростає, що 

стимулює розвиток економіки (рис. 1-2) [3].  

2014 року НБУ збільшував облікову ставку тричі: із 15 квітня – із 6,5% до 9,5%, із 17 

липня – до 12,5%, із 13 листопада – до 14,0%. У 2015 році із 6 лютого Національний банк 

України підвищив облікову ставку до 19,5%, а 4 березня до 30%, що одразу позначилось на 

сумі виданих кредитів (рис. 1-2). На 3 березня поточного року облікова ставка НБУ 
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становить 14 %. Найвищою облікова ставка була у кризовий 1994 рік, коли вона сягнула 300 

відсотків, а найнижчою – 2013-го – 6,5%. 

 

 

 

 

Рис.1 Сума виданих кредитів, млрд. грн. Рис. 2 Облікова ставка, вартість нових 

кредитів та депозитв у гривн, % річних 

 

Таким чином, відсоткова ставка по кредитам формується під впливом різних факторів, 

які одночасно мають різноспрямовані цілі. Але, будучи інтегрованим показником, який 

формується під впливом множини економічних факторів та чинників неекономічного 

характеру, облікова ставка НБУ має великий вплив на економіку в Україні. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комлачева О.А. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный руководитель к.э.н., доцент Бабына И. В. 

 

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь одним из 

основных интересов страны в демографической сфере является устойчивый рост 

численности белорусской нации на основе последовательного увеличения рождаемости. 

Уровень рождаемости должен непосредственно зависеть от численности женщин 

детородного (фертильного) возраста, то есть женщин в возрасте 15-49 лет. Таким образом, 

целью данной работы является анализ динамики этой категории населения в Гомельской 

области в зависимости от определяющих ее факторов (в первую очередь, от численности 

всего населения региона).  

Произведем факторный индексный анализ численности женского населения 

детородного возраста Гомельской области за 2015 год в сравнении с 2010 годом (ввиду 

отсутствия более ранних данных) с помощью мультипликативной двухфакторной модели 

(формула 1). 
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где FS 4915
 − численность женского населения детородного возраста; 

       S − среднегодовая численность всего населения; 

       Fs
d

4915

− доля женского населения детородного возраста в общей численности всего 

населения. 

Исходные и расчетные данные для решения модели представлены в таблице 1. 

 

        Таблица 1 – Исходные и расчетные данные для факторного анализа среднегодовой            

                   численности  женского  населения  детородного возраста  Гомельской  

                             области* 

Показатель Обозначение 
Год Инде

кс 2010 2015 

Среднегодовая численность всего 

населения, тыс. чел. 
S  1437,1 1423,5 

0,990

5 

Среднегодовая численность женщин 

всего, тыс. чел. ЖS  770,5 760,8 
0,987

4 

Среднегодовая численность женщин 

детородного возраста, тыс. чел. 
FS 4915

 364,2 338,7 
0,930

0 

Доля женщин в общей численности 

населения, % Жsd  53,61 53,45 
0,997

0 

Доля женщин детородного возраста в 

общей численности населения, % 
Fs

d
4915

 25,34 23,79 
0,938

8 

Доля женщин детородного возраста в 

общей численности женщин, % Ж
F SS

d
/4915

 47,27 44,52 
0,941

8 

*Таблица 1 является собственной разработкой по результатам источников [1, 2]. 

Общее абсолютное изменение численности женского населения детородного возраста 

составило: 

∆ FS 4915
 = 338,7 – 364,2 = − 25,5 тысяч человек, 

 

в том числе за счет: 

− изменения среднегодовой численности всего населения: 

∆ F

sS )(4915  = FS
0)4915(  ∙ )1( 

S
I  = 364,2 ∙ (0,9905 − 1) = − 3,5 тысячи человек; 

− изменения  доли женщин детородного возраста в общей численности населения; 

∆ F

d FS

S )(4915
4915


=  FS

0)4915(  ∙ 
S

I ∙ )1(
4915




Fd
I = 364,2 ∙ 0,9905 ∙ (0,9388 – 1) = − 22 тысячи человек. 

Таким образом, расчеты показали, что в Гомельской области в 2015 году по 

сравнению с 2010 годом численность женщин детородного возраста снизилась на 25,5 тысяч 

человек. При этом основным фактором снижения явилось уменьшение доли женщин 

детородного возраста в общей численности населения. За счет этого фактора численность 

женщин детородного возраста снизилась на 22 тысячи человек, что составило 86,3 процента 

общего снижения. А за счет снижения среднегодовой численности населения, численность 

женщин детородного возраста снизилась на 3,5 тысячи человек, что составило 13,7 процента 

от общего снижения.  Тем не менее, рассмотренную факторную модель можно дополнить, 

добавив показатели среднегодовой численности женского населения региона, доли женщин в 

общей численности населения и доли женщин детородного возраста в общей численности 

женщин. Такую зависимость отражает трехфакторная мультипликативная модель: 

 

                                FS 4915 =   S
S

S

S

S
S

Ж

F

Ж 4915

Жsd ∙
Ж

F SS
d

/4915

,                                         (2) 



 

19 

 

где 
Жsd  − среднегодовая численность женщин; 

      
Жsd − доля женщин в общей численности населения; 

      
Ж

F SS
d

/4915

− доля женщин детородного возраста в общей численности женщин.  

Исходные и расчетные данные для решения данной модели также представлены в 

таблице 1. 

Абсолютное изменение численности женщин детородного возраста Гомельской 

области в 2015 году по сравнению с 2010 годом за счет факторов составило: 

− за счет изменения среднегодовой численности всего населения: 

 

∆ F

sS )(4915  = FS
0)4915(  ∙ )1( 

S
I  = 364,2 ∙ (0,9905 − 1) = − 3,5 тысячи человек; 

− за счет изменения доли женщин в общей численности населения:  

 

∆ 

F

d
ЖS

S )(4915

FS
0)4915(  ∙ 

S
I ∙ )1( 

ЖS
dI  = 364,2 ∙ 0,9905 ∙ (0,9970 – 1) = −1,1 тысяча человек; 

− за счет изменения доли женщин детородного возраста в общей численности женщин: 

 

∆ F

d F

ЖS
S

S )(4915
/4915


= FS

0)4915(  ∙ 
S

I ∙ 
ЖS

dI ∙ )1(
/

4915


 ЖSFS

dI = 364,2 ∙ 0,9905 ∙ 0,9970 ∙ (0,9418 – 1) = − 20,9 

тысяч человек. 

В данной модели факторами снижения численности женщин детородного возраста 

в Гомельской области в 2015 году по сравнению с 2010 явились все три заявленные 

фактора. Основным фактором, повлиявшим на численность женщин детородного 

возраста, является доля женщин детородного возраста в общей численности женщин. За 

счет данного фактора численность женщин детородного возраста снизилась на 20,9 тысяч 

человек. Снижение среднегодовой численности всего населения привело к снижению 

женщин детородного возраста на 3,5 тысяч человек, а снижение доли женщин 

детородного возраста в общей численности населения привело к снижению численности 

женщин детородного возраста на 1,1 тысячу человек. 

Таким образом, при дальнейшем снижении значений выбранных нами факторов, в 

особенности, при уменьшении доли женщин детородного возраста в общей численности 

населения и доли женщин детородного возраста в общей численности женщин   

произойдет сокращения численности женского населения детородного возраста, что, в 

свою очередь, может негативно отразится на процессах рождаемости в регионе.  
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Ефективне управління суб‘єктом господарювання можливе тільки за умови 

забезпечення необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень через належну 

організацію бухгалтерського обліку. Необхідність розкриття інформації про основні засоби в 

обліковій політики підприємства пов‘язана з використанням різних методик, наявністю 

http://belstat.gov.by/
http://belstat.gov.by/
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альтернативних варіантів у питаннях ведення бухгалтерського обліку, що породжує 

проблеми у порівнянності та розумінні бухгалтерської інформації [1, с. 197]. 

Теорії та методології відображення інформації про основні засоби у фінансовій 

звітності присвячені праці відомих вітчизняних вчених: М.І. Бондар, П.І. Гайдуцького, В.М. 

Жука, Г.Г. Кірейцева, М. Ф. Огійчука та інших. 

Відомості про наявність, рух і амортизацію основних засобів надаються в різних 

варіантах і з різною деталізацією майже в усіх формах фінансової звітності. Основною 

формою фінансової звітності, що надає інформацію про стан майна підприємства та джерела 

його утворення є Баланс. Інформація про основні засоби підприємства у Балансі 

представлена за статтею «Основні засоби» рядками: 1011 - первісна вартість, 1012 - знос. У 

статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового 

лізингу об‘єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу 

основних засобів згідно з відповідними положеннями. У цій статті також наводиться вартість 

інших необоротних матеріальних активів.  

Інформація про основні засоби відображається у формі 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» у другому розділі. У рядку 1011 відображається первісна вартість 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а у рядку 1012 сума їх зносу. 

У рядку 1010 відображається залишкова вартість основних засобів, яка визначається, як 

різниця між рядком 1011 та 1012 [3]. 

Рядок 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» також має безпосереднє відношення 

до основних засобів. У ньому відображається вартість незавершених на дату балансу 

капітальних інвестицiй в необоротні активи нa будівництво, реконструкцію, модернізацію 

(іншi поліпшення, щo збільшують первісну (переоцінену) вартіcть необоротних активів), 

виготовлення, створeння, вирощування, придбання oб‘єктiв основних засобів. У Примітках 

до річної фінансової звітності (форма № 5) щодо кожної групи основних засобів наводиться 

така інформація:  

1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі.  

2. Методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків 

корисного використання (експлуатації).  

3. Наявність та рух у звітному році:  

- первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на початок звітного року;  

- сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті 

переоцінки; 

- первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули; 

- сума нарахованої амортизації; 

- сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, 

відображені в звіті про фінансові результати в звітному періоді; 

- первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.  

У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:  

1) первісна (переоцінена) вартість і суму зносу основних засобів, щодо яких існують 

передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження; 

2) первісна (переоцінена) вартість і суму зносу переданих у заставу основних засобів; 3) сума 

капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік; 4) сума укладених угод на придбання 

у майбутньому основних засобів; 5) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не 

використовуються (консервація, реконструкція тощо); 6) первісна (переоцінена) вартість 

повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; 7) 

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; 8) первісна 

вартість, залишкова вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок 

цільового фінансування.  

Звіт про власний капітал відображає зміни у складі  власного  капіталу  підприємства  

протягом звітного періоду. У рядках 4111 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»  

наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті 

переоцінки основних засобів. 

Статистична звітність зі статистики основних засобів складається на бланках форми 
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№ 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затвердженої 

наказом Держстату України від 24.10.2013 № 321, згідно з роз‘ясненнями до форми.  

Форма № 11-ОЗ складається з двох розділів. Перший розділ відображає інформація 

про наявність і рух основних засобів. У розділі II «Склад основних засобів» наводяться дані 

щодо вартості наявних на кінець звітного року основних засобів за складом згідно з 

класифікацією основних засобів, передбаченою Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 7 «Основні засоби». Заповнення форми проводиться на підставі типових форм 

первинного обліку (інвентарних карток обліку руху основних засобів, актів приймання 

передачі та актів списання основних засобів, інших первинних документів обліку основних 

засобів). Статистичні дані повинні бути достовірними та подаватися в повному обсязі в 

установлені терміни і за визначеними адресами. Форма заповнюється у тисячах гривень з 

одним десятковим знаком [2].  

Таким чином, основними формами звітності про стан та рух основних засобів 

підприємств є Баланс та Примітки до річної звітності. Одночасно Звіт про фінансові 

результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал характеризують вплив 

операцій з руху основних засобів на діяльність підприємства.  

Отже, як бачимо основні засоби мають відображення у декількох формах річних 

звітів. Але у формі 2 «Баланс» вони відображаються в загальному вигляді, тобто 

відображається лише знос, первісна та залишкова вартість. У формі 5 «Примітки до річної  

фінансової звітності» вони розглядаються більш детально за кожною класифікаційною 

групою, завдяки чому ми можемо ширше розглянути їх стан, рух та зміни, що відбуваються. 

Правильний облік основних засобів дасть змогу не тільки сформувати інформаційну базу 

щодо наявності та руху основних засобів, а й впливати на формування ефективного 

механізму їх використання. 
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У 21 столітті складно уявити людину, яка могла б в повсякденному житті обійтися без 

послуг банку або інших фінансових установ. В основному люди живуть не в лісі або печері, і 

по суті прагнуть до комфорту, всіляких благ і задоволення потреб. Але не у всіх є 

можливість втілити в реальність свої бажання або створити сприятливі умови для існування 

тут і зараз. 

Причина тому очевидна - відсутність або нестача фінансових коштів. А так як їздити 

на хорошому автомобілі, прокидатися в окремій квартирі і почати або розширити свій бізнес 

хочеться сьогодні, то варіантів не так вже й багато. Найреальніший - це кредит. 

Відмінності кредитування в Європі від України 
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Крім процентної ставки, відмінною рисою європейської системи кредитування є 

менталітет позичальників. Не тільки рівень доходів, стабільність економіки та 

макроекономічні показники впливають на розвиток кредитної галузі, а й ставлення людини 

до своїх фінансових зобов'язаннях. На жаль, в розумінні більшості наших громадян кредит - 

це щось жахливе, понад ризиковане і навіть ганебне. 

У той же час на заході протягом десятиліть люди успішно користуються всілякими 

кредитами, причому абсолютно різними і одночасно, починаючи від короткострокового 

споживчого кредиту на пральну машину і аж до 30 річного іпотечної позики. Нікого це не 

бентежить, вони так живуть, і причому досить непогано. 

Справедливості заради потрібно відзначити, що процентні ставки в Європі значно 

нижче ніж у нас. Навіть в країнах зі слабкою економікою, наприклад, в Греції, яка пережила 

в 2015 році сильну економічну кризу, ставки по кредитах не перевищують 10%. А в 

середньому в європейських країнах цей показник варіюється від 3 до 8%. Для порівняння в 

Україні в 2016 році в середньому банки пропонують кредити під 18-25%, а споживчі і зовсім 

доходять до 40%. 

Основні фактори, що впливають на рівень процентних ставок наступні: 

1. Інфляція. Без коментарів, за даними Статуправління в 2015 році рівень інфляції 

в Україні склав - 43,3%  в 2016 році -  12,4% і 3,9 - прогноз на 2017 рік. У Європі ці цифри 

істотно нижче. 

2. Вартість фінансових коштів для банку. Дуже часто вітчизняні банки 

використовують для видачі кредитів ресурси, залучені з європейських фінансових установ. 

Відповідно, процентна ставка для позичальника збільшується через вартість залучення 

коштів. 

3. Ризик. Нестабільна економіка та низький рівень доходів населення, змушують 

банки шукати шляхи мінімізації можливих втрат від непогашення кредитів. 

4. Банківська маржа. Всі хочуть отримувати прибуток, і банки тут не виняток. 

Іноді включається і фактор жадібності. 

Ситуація з одержанням кредитів в інших країнах 

США 

Кредит можна взяти на термін від року до 30 років. В середньому зараз відсотки за 

іпотечні кредити в США становлять від 3,65 до 3,75% в рік в доларах США (в різних штатах 

відсотки можуть трохи відрізнятися). Можна взяти кредит на 15 і навіть на 10 років. 

Причому на 10 років можна домовитися навіть про процентну ставку 2,5%. 

На відміну від іпотеки, де кредитна історія не сильно позначається на відсотку, при 

покупці автомобіля відсоток буде залежати від кредитної історії. Якщо у покупця кредитна 

історія ідеальна, у нього є шанс купити авто навіть з нульовим відсотком по кредиту. Але в 

середньому з гарною кредитною історією машини купують під 2-3% річних. Кредит на 

машину дають максимум на 60 місяців, тобто на 5 років. Якщо купувати автомобіль відразу - 

без кредиту, можна отримати знижку в кілька тисяч доларів. 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

На Британських островах система кредитування теж досить цікава. Мінімальна сума 

позики - 350 тис. Фунтів стерлінгів (під 2,5-4% річних, але з жорсткими обмеженнями для 

іноземців). Резиденти можуть отримати кредит в розмірі до 90%, покупці з інших країн - 

лише до 70%. У цій країні взяти кредит можна на період від 3 до 20 років. 

Навіть громадянину однієї з країн Євросоюзу іпотечний кредит буде виданий, тільки 

якщо він прожив в Англії більше трьох років, у нього відкритий рахунок в одному з банків і є 

постійна робота.  

ФРАНЦІЯ 

Про французької іпотеці ходить добра слава. Її головними позитивними моментами є 

низька процентна ставка і невисокий початковий внесок, які відшкодовують зусилля в 

складності процедур при отриманні іпотечного кредиту і певних витрат на підготовку 

необхідного досьє. Також варто відзначити порівняно невисокі ціни на саме житло (близько 

двох тисяч євро за квадратний метр). 
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Фіксована ставка кредиту починається від 3,15% річних в євро на 12 років, плаваюча 

ставка в залежності від терміну кредитування - від 2,4% річних. Попитом користуються 

іпотечні продукти - як для придбання житлової нерухомості на вторинному ринку, так і на 

первинну нерухомість, яка часто купується за схемою leaseback (гарантована рента і знижка - 

20%) - в інвестиційних цілях. 

НІМЕЧЧИНА 

У Німеччині кредит на житло можна взяти від 5 до 30 років (позичити грошей у банку 

на один рік практично неможливо). На скільки років банк готовий видати кредит, буде 

залежати від віку позичальника і від того, чи є у нього сім'я і діти. Фіксована ставка - 3,5% за 

іпотечним кредитом - тут одна з найменших серед всіх європейських країн. Варто 

відзначити, що в Німеччині немає обмежень і для покупки нерухомості іноземцями. 

Іпотека для нерезидентів Німеччини характеризується низькими ставками (наприклад, 

ставка по фіксованому кредиту до 15 років становитиме від 4,15% річних) і досить 

оперативним розглядом кредитної історії позичальника. Як наслідок, в цій країні створені всі 

умови для кредитування покупців та інвесторів з інших країн (не тільки членів ЄС) при 

можливості підтвердження свого доходу. Також великою перевагою при видачі кредиту 

може бути наявність доходу на території країни. 

Споживчий кредит строком від 1 року до 5 років обходиться німцю під 5,5% річних, а 

для кредиту на 5 років і більше - середня переплата складе всього лише 5,9% річних (в євро). 

Отримання кредитів в Європейських банках в сьогоднішніх українських реаліях, 

безумовно, більш привабливо для вітчизняного споживача, ніж продукт власних банків. І 

найвагоміший аргумент - терміни і кредитні ставки. 

В умовах різкого падіння національної валюти і безупинно зростаючих ризиків 

вітчизняні банкіри змушені збільшувати процентні кредитні ставки. І при цьому терміни 

кредитування значно скорочуються. 

Наприклад, іпотеку в Україні можна взяти максимум на10 років, а ставка 24-25%. Для 

порівняння в більшості країн Європи іпотека видається на 20-25 років. А річна ставка, правда 

на євро, становить від 3,5 до 5,5% (Див. Графік 1.1). 

 

Графік 1.1 -  Порівняння величини відсоткових ставок 

 

 
 

Висновок:  

За аналіз економіки нашої країни за останні три роки ми бачимо, що ситуація 

нестабільна. Згідно з даними моніторингу, середня процентна ставка по кредиту за 2014 рік 

зросла на 0,38 процентного пункту і становить 20,98% річних. Середній розмір процентних 

ставок за 2015 в кредитуванні становить 18-24%. Згідно з даними НБУ, на кінець 2016 року 
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середні ставки за новими кредитами для юридичних осіб у гривні склали 15,2%, а ставки по 

кредитах для населення 29,5%.  

Трансформація економіки України має складні умови , але на нашу думку існують всі 

можливості для розвитку кредитування! Ми сподіваємося, що банківська система влаштує 

вигідні умови і підвищить рівень довіри, зацікавленості в отримуванні кредитів для наших 

користувачів в Україні, якщо економіка буде зростати, ставки знизяться і заробітна плата 

буде достатньою для взяття і виплати кредитів. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА  
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 Членство   України   у   Всесвітній  організації  торгівлі,  її  політична  асоціація  та  

економічна  інтеграція  з  Європейським  Союзом  у  рамках  стратегії  Східного  

Партнерства  вимагають  від  підприємств  надання  прозорої,  достовірної,  якісної  

інформації  зарубіжним  інвесторам [1, с. 146]. Сучасна система обліку необоротних активів 

не задовольняє вимоги ринку, а умови його функціонування значно розширюють коло 

операцій, що проводяться з основними засобами та іншими необоротними матеріальними 

активами. Беручи до уваги, що вартість основних засобів займає найбільшу частку в активах 

вітчизняних підприємств, актуальним є питання формування достовірної інформації про 

необоротні активи для здійснення управління діяльністю підприємства.  

Під необоротними активами розуміють активи, які підприємство використовує у своїй 

діяльності протягом тривалого періоду (понад один рік або впродовж нормального 

операційного циклу, якщо він більше одного року) та очікує отримати в майбутньому 

економічні вигоди за умови, що їх вартість може бути достовірно визначена[4].   

 У пп. 14.1.138 Податкового кодексу України зазначено, що основні засоби - 

матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок 

надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість 

яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), 

що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності 

платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв‘язку з 

фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо 

він довший за рік) [5].  

У процесі організації обліку необоротних активів необхідно враховувати їх переваги і 

недоліки порівняно з оборотними активами. Основними перевагами необоротних активів є: 

менший ризик інфляційного зменшення та можливе збільшення ринкових цін на нерухомість 

швидшими темпами, ніж темпи інфляції; здатність приносити стабільний прибуток у разі 

несприятливої господарської діяльності щодо орендних та лізингових платежів; можливість 

більш інтенсивного використання в періоди підйому ринкової інфраструктури [2, с. 978]. 

Організація обліку необоротних активів являє собою процес вибору й упорядкування 

способів і прийомів, обробки й видачі достовірної та своєчасної вихідної інформації про 

наявність, рух, зберігання, використання і вибуття необоротних активів, які закріплюються 

за матеріально відповідальними особами. На розв‘язання зазначених завдань спрямовується 

облікова політика ПАФ «Полузірська. Склад необоротних активів у бухгалтерському обліку 

вказаного підприємства згідно П(С)БО 7 наведено в таблиці  1. 
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Таблиця 1 

Перелік довгострокових активів ПАФ «Полузірська» 

 

 

Перелік необоротних 

активів підприємства 

основні засоби 

довгострокові біологічні активи 

інші необоротні матеріальні активи 

нематеріальні активи 

довготермінові фінансові інвестиції 

довготермінову дебіторську заборгованість 

відстрочені податкові активи 

У наказі про облікову політику ПАФ «Полузірська» в окремих додатках 

визначено методи амортизації основних засобів (по кожному об‘єкту окремо) та  малоцінних 

необоротних матеріальних активів. Рух основних засобів, пов‘язаний зі здійсненням 

господарських операцій з їх надходженням, внутрішнім переміщенням та вибуття, 

оформлюється типовими формами первинної облікової документації. Перенесення 

інформації з первинних документів до облікових реєстрів здійснюється в міру їх 

надходження до місця обробки (бухгалтерії, обчислювальної установки), однак не пізніше 

терміну, що забезпечує своєчасну звітність, наприклад, нарахування й виплату заробітної 

плати, складання бухгалтерської звітності, статистичної звітності, відповідних рахунків, 

декларацій.  

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів 

передбачений рахунок 10 «Основні засоби», до якого застосовують такі субрахунки: 100 

«Інвестиційна нерухомість», 101 «Земельні ділянки», 102 «Капітальні витрати на поліпшення 

земель», 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні 

засоби», 106 «Інструменти, прилади та інвентар», 107 «Тварини», 108 «Багаторічні 

насадження», 109 «Інші основні засоби». Витрати, пов‘язані з поліпшенням об‘єкта 

(модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які призводять до збільшення 

майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від його використання, відображаються 

на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» [3]. 

В ПАФ «Полузірська» облік необоротних активів ведеться автоматизовано за 

допомогою програми «1С: Бухгалтерія 8.0». Автоматизація обліку забезпечує покращення 

оперативності обліку, поліпшення якості економічної інформації та управління, полегшення 

аналізу ведення господарської іяльності на підприємстві. Організація автоматизованого 

складського обліку дозволила розв‘язати наступні завдання обліку необоротних активів 

контроль за застосуванням необоротних активів, прийнятті рішення про подальшу 

експлуатацію об‘єкта, проведення аналізу стану та ефективності використання необоротних 

активів. 

Отже, організація обліку необоротних активів на підприємстві відіграє важливу роль в 

організації діяльності підприємства в цілому і направлена на раціональне використання та 

збереження. Таким чином, до для ефективної організації обліку необоротних активів 

необхідна адекватність нормативно-правового регулювання сучасним вимогам, чіткість 

понятійного детермінізму об‘єкту дослідження, дотримання методики відображення 

інформації про необоротні активи, що дозволить підприємству ефективно ними управляти.  
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ УСТАНОВ  

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 
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к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, 
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Інтеграція України до Європейського економічного простору вимагає адаптації 

нормативної бази України, у тому числі з питань бухгалтерського обліку, до Європейських 

та міжнародних стандартів. Організація бухгалтерського обліку у господарюючих суб‘єктів 

здійснюється відповідно до національних стандартів, норми яких максимально наближені до 

міжнародних, а акціонерні товариства та фінансові установи зобов‘язані складати фінансову 

звітність за міжнародними стандартами. У державному секторі економіки адаптація 

бухгалтерського обліку до міжнародних норм відбувається на підставі Стратегії модернізації 

системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки [1]. Із 2015 року 

бюджетні установи самостійно обирають і фіксують в Наказі про облікову політику 

принципи, методи та процедури ведення бухгалтерського обліку. З 01.01.2017 року діє 19 

стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, узгоджені з відповідними 

Міжнародними стандартами в державному секторі (МСБОДС), що сприяє розумінню 

національної фінансової звітності установ державного сектору не лише резидентами, а й 

нерезидентами. 

У Законі України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖[2], 

Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

―Подання фінансової звітності‖ [3], Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 

(МСБО) 8 ―Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки‖[4] чітко вказано на 

призначення облікової політики – складання та подання фінансової звітності. Тобто, облікова 

політика стосується виключно фінансового обліку підприємства.  

У розширеному розумінні під політикою бухгалтерського обліку слід розуміти 

сукупність організаційних, технічних, методологічних та управлінських аспектів, які 

забезпечують менеджмент підприємства та зовнішніх користувачів повною, достовірною та 

своєчасною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [5]. 

Насамперед зміст розпорядчого документа не повинен суперечити чинним 

нормативним документам. Водночас він не має включати змісту всіх нормативних 

документів, якими керуються при веденні бухгалтерського обліку бюджетні установи.  

Змінити облікову політику установа може у виняткових випадках, які чітко прописані 

в НП(с)БОДС) і повинні бути обґрунтовані внутрішніми документами. 

Відповідно до п. 1 розділу ІІІ НП(с)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та 

виправлення помилок» облікова політика може бути змінена, якщо [6]: 

- зазнали змін вимоги положення (статуту); 

- змінюються вимоги органу, який затверджує НП(с)БОДС; 

- зміни забезпечать достовірне відображення подій або господарських операцій у 

фінансовій звітності установи (перехід на застосування нового принципу бухгалтерського 

обліку; зміна підходу до визнання або вимірювання господарської операції чи події в межах 

одного принципу бухгалтерського обліку). 
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З 01.01.2017 року вступили в силу десять НП(с)БОДС, відповідно з якими бюджетні 

установи мають внести зміни до облікової політики в частині: 

- порядку складання фінансової звітності; 

- принципів ведення бухгалтерського обліку; 

- підходів до визнання господарських операцій та подій, пов‘язаних з доходами 

(НП(с)БОДС 124 «Доходи») та витратами (НП(с)БОДС 135 «Витрати»). 

Суб‘єкти господарювання визначають і формують облікову політику відповідно до 

закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Методичних 

рекомендацій щодо облікової політики підприємства [7]. Бюджетні установи як суб‘єкти 

державного сектору визначають і застосовують свою облікову політику з 01 січня 2015 року 

відповідно до НП(с)БОДС 125 та Методичних рекомендацій щодо облікової політики 

суб‘єкта державного сектору[8]. 

Відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» підприємство самостійно визначає за погодженням з власником або уповноваженим 

ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику 

підприємства.  

В Методичних рекомендаціях щодо облікової політики суб‘єкта державного сектору 

зазначається, що в межах головного розпорядника бюджетних коштів застосовуються єдині 

підходи до облікової політики. Тобто бюджетні установи повинні узгоджувати обрані 

принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з 

розпорядником бюджетних коштів вищого рівня як контролюючого органу, до сфери 

управління якого ця установа належить, таку структуру називають економічною групою. 

Зважаючи на те, що бухгалтерський облік регламентується багатьма нормативними 

документами, в яких передбачається можливість застосування різних варіантів його 

організації, введення в дію з 2017 року нових НП(с)БОДС, які змінюють порядок складання 

фінансової звітності та встановлюють нові принципи ведення бухгалтерського обліку, 

підходи до визнання і вимірювання господарських операцій та подій, пов‘язаних з доходами, 

витратами, інвестиційною нерухомістю, орендою, фінансовими інструментами, 

будівельними контрактами, суб‘єкт бухгалтерського обліку в державному секторі повинен 

внести зміни в облікову політику та мати свій внутрішній документ, яким однозначно обрані 

можливі альтернативи.  

Враховуючи вищенаведене, бюджетні установи мають внести зміни до своєї облікової 

політики, шляхом створення розпорядчого документу про внесення змін до Наказу про 

облікову політику, узгодивши її з установчими документами та з розпорядником бюджетних 

коштів вищого рівня. Також слід відмітити необхідність розробки Робочого плану рахунків 

установи та структури рахунків аналітичного обліку, що є обов‘язковими додатками до 

Наказу про облікову політику, враховуючи введення в дію з 01.01.2017 року нового плану 

рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. 
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Сучасна економічна криза та війна на Сході України негативно вплинули на стан 

ринку праці країни, а особливо спостерігається підвищення рівня безробіття. Проблема 

безробіття становить реальну загрозу для державного і суспільного благополуччя і є досить 

актуальною не тільки для України, а і країн Європейського Союзу. Населення країни на собі 

почало відчувати порушення рівноваги з боку попиту і пропозиції на ринку праці, 

поширення бідності та соціальної нестабільності у суспільстві, зростання злочинності, 

збільшення чисельності соціально незахищених верств населення, зменшення купівельної 

спроможності та достатньої кількості робочих місць в Україні.  

Безробіття вважають макроекономічною проблемою, яку формують такі чинники, як 

структурні зрушення в економіці, зниження темпів економічного розвитку, науково-

технічний прогрес, співвідношення цін на фактори виробництва, сезонні коливання 

виробництва, недостатній сукупний попит, інфляція, недосконале трудове законодавство, 

низький рівень професійної підготовки та перепідготовки, недостатній рівень програм 

зайнятості та демографічні процеси [1]. 

Метою даної статті є аналіз основних проблем та дослідження сучасного стану 

безробіття в Україні. 

За даними Державної статистики кількість зареєстрованих безробітних в Україні у 

січні 2017 року збільшилася порівняно з груднем минулого року на 9,8%, а в абсолютних 

цифрах - на 38,2 тис. осіб. Кількість безробітних у лютому зросла порівняно з попереднім 

місяцем і склало 439,3 тис. осіб, допомогу по безробіттю отримують 364,9 тис. У січні 

допомогу отримували 351,2 тис. осіб, при кількості зареєстрованих безробітних 429 тис.осіб. 

Також згідно з даними Держстату, середній розмір допомоги з безробіття в лютому становив 

1,923 тис. грн, що менше, ніж у січні - 2,015 тис. грн. [2].  

У структурі безробітного населення за причинами незайнятості частка осіб, які 

звільнилися за власним бажанням у 2016 році, становила 33,0%, вивільнених з економічних 

причин – 22,4%, частка осіб, які не змогли знайти роботу після закінчення навчальних 

закладів – 15,6%, у 9,7% безробітних робота мала сезонний характер, як це видно з таблиці 1. 
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Таблиця1 

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2010-2016 

рр. (у середньому за період) [2] 
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2010 1 713,9 33,0 27,2 10,0 15,5 6,3 2,4 0,9 1,3 3,4 

2011 1 661,9 27,7 30,1 9,2 18,1 6,9 2,5 0,9 1,2 3,4 

2012 1 589,8 23,5 34,0 8,4 16,9 8,8 2,5 1,5 1,4 3,0 

2013 1 510,4 21,9 34,6 8,1 16,8 8,4 3,8 1,2 1,0 4,2 

2014 1 847,6 22,3 31,8 7,8 16,7 9,3 4,6 1,4 0,3 5,8 

2015 1 654,7 27,8 28,9 7,5 16,4 9,9 3,7 0,9 0,3 4,6 

2016 1 678,2 22,4 33,0 9,4 15,6 9,7 3,2 1,8 0,7 4,2 

Станом на кінець грудня 2016 р. безробіття в Україні становило 1,5% працездатного 

населення, або 390,8 тис. офіційно зареєстрованих безробітних. Найвищий рівень безробіття 

(за методологією МОП) спостерігався серед молоді віком 15–24 роки, а найнижчий – серед 

осіб віком 40–59 років. Слід зазначити, що рівень безробіття населення віком 15-70 років у 

мешканців сільської місцевості на 1,4 в.п. перевищував відповідний показник серед городян, 

а у чоловіків –  на 3,6 в.п. від рівня безробіття жінок. Серед безробітних майже 40% 

становили особи віком від 15 до 29 років, кожен п‘ятий безробітний – у віці від 40 до 49 

років, кожен четвертий – від 30 до 39 років.  

Серед міських мешканців рівень безробіття становив 9,2%, серед сільських - 9,7%. 

Серед чоловіків цей показник становив 10,8%, а серед жінок – 7,7%.  

Зростання рівня безробіття спостерігалося в 16 регіонах країни, а у решти цей 

показник скоротився. Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській (6,4%), 

Одеській (6,8%), Київській (6,8%) областях та місті Києві – (6,7%), а найвищий – у 

Кіровоградській (12,4%), Полтавській (12,6%), Донецькій (14,1%) та Луганській (16,0%) 

областях.  

У структурі безробітних за видами економічної діяльності, відбулися незначні зміни. 

Так, зменшилася питома вага безробітних, які раніше мали роботу в промисловості (з 21,1% 

у 2015 році до 20,5% у 2016 році), у оптовій та роздрібній торгівлі (з 20,2% до 18,3%); 

одночасно зросла частка безробітних, які раніше працювали у будівництві (з 11,8 % до 

12,4%), у державному управлінні й обороні, обов‘язковому соціальному страхуванні (з 4,5% 

до 6,9%), у фінансовій та страховій діяльності (з 2,6% до 2,0%) [2].  

Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) у 3,6 раза 

перевищував рівень зареєстрованого безробіття, розрахованого по відношенню до 

економічно активного населення працездатного віку (у жінок – у 2,4 раза, чоловіків – у 

5,2 раза, міських поселеннях – у 4 рази, сільській місцевості – у 3 рази). 

В структурі безробітних за тривалістю пошуку роботи відбулось скорочення частки 

осіб, які шукали роботу від 3 місяців і більше (на 5,2 в.п.). При цьому відбулося відповідне 

збільшення питомої ваги осіб, що шукали роботу до 3 місяців. Середня тривалість безробіття 

(за методологією МОП) знизилася з 7 місяців 2015р. до 6 місяців у 2016р. 

Підсумовуючи вище викладене, можемо виділити основні причини безробіття в 

Україні. Головною причиною зростання безробіття стало падіння економіки та відповідне 

зниження фінансових результатів діяльності підприємств. Частина компаній збанкрутіла, а 

деякі, щоб запобігти витратам, почали знижувати рівень своїх витрат та оптимізувати штат 

працівників. Ще одним фактором стало підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 
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грн. Це змусило підприємців, які не в змозі збільшити свій фонд оплати праці, перевести 

працівників на неповний робочий день або взагалі на неформальну зайнятість. Також 

підняття мінімальної заробітної плати вплинуло на діяльність малого бізнесу, що 

використовує спрощену систему оподаткування. Ще одним негативним наслідком зростання 

рівня безробіття є підвищення й без того значного навантаження на працюючих осіб. І 

збільшується воно на фоні демографічної кризи в Україні. Тобто зростають суми соціальних 

внесків, за рахунок яких формується бюджет Пенсійного фонду [3]. 

Для вирішення причин та проблем безробіття в Україні в першу чергу необхідно 

налагодити ефективну діяльність економіки країни, збалансувати попит і пропозицію на 

ринку праці, забезпечити реалізацію соціальних програм від держави. Також необхідно 

надавати податкові пільги для підприємств із високою часткою зайнятого населення, 

збільшити державне фінансування програм професійного навчання, стимулювати розвиток 

малого та середнього бізнесу, стимулювати підприємців до навчання, перекваліфікації та 

подальшого працевлаштування додаткової робочої сили. 

Проведене дослідження показало, що безробіття має негативні соціально-економічні 

наслідки як для держави, так і для населення. Держава втрачає доходи у вигляді податків, 

при цьому збільшуючи свої видатки за рахунок виплат по безробіттю. Що стосується 

населення, то виплати по безробіттю незначні і прожити на них досить складно. Отже, 

запровадження вище запропонованих заходів значно покращить ситуацію на ринку праці та 

стабілізує національну економіку. 
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Успіх підприємств торгівлі пов‘язаний з багатьма факторами: успішна рекламна 

політика, PR компанії підприємства, якість продукції, робота персоналу зі споживачами. 

Однак крім активного контакту між працівником і покупцем є й пасивний, який проявляється 

тоді, коли споживач робить вибір покупки самостійно, керуючись своїми бажаннями і 

обираючи той товар, який йому більш сподобався, саме тут і проявляється дизайнерський 

вплив упаковки на вибір покупця, а використання «правильних» кольорів  може стати 

основним стимулом до купівлі. Для цього потрібно  знати, які емоції викликає певний колір. 

Проведені дослідження допомогли встановити, що в різних країнах кольори 

сприймають по-різному. Наприклад, червоний колір в Індії означає – життя, у Америці – 

любов, в Україні даний колір означає високу активність, агресію, боротьбу, в Китаї – 

доброту, свято, успіх; зелений колір у свою чергу в Америці означає  – надію, а в Китаї 

символізує розкішне життя, в Індії – мир і надію; блакитний колір означає у Америці – віру, 

а в Індії – правдивість, в Китаї це один з кольорів скорботи; жовтий колір означає  у Америці 

– процвітання, добробут, у Сирії – смерть, скорботу, в Індії – піднесення, у Бразилії – відчай, 

зневіру [1]. 

Усі кольори умовно розділяються на дві категорії: 

http://forbes.net.ua/ua/news/1427899-nbu-pidvishchennya-minimalnoyi-zarplati-prizvede-do-zrostannya-bezrobittya
http://www.bakertilly.ua/news/id1149
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1. Теплі кольори, які зазвичай викликають у споживача відчуття бадьорості та 

життєрадісності. До них слід віднести: помаранчевий, коричневий, жовтий, червоний та їх 

відтінки; 

2. Холодні кольори – ця категорія викликає відчуття рівноваги і спокою. До цієї 

категорії належать: блакитний, фіолетовий, синій, бірюзовий, зелений кольори та їх відтінки. 

Білий та чорний кольори йдуть окремо і є, так званою, класикою кольорової гами. 

Вказані асоціації знаходять своє місце в маркетингу та рекламі. 

Від сприйняття кожного кольору залежить ефективність реклами. Європейський 

досвід застосування кольорової гами у рекламі свідчить, що чорний колір – символізує 

ізольованість. Він допомагає від усього відгородитися і сконцентруватися на вирішенні того 

чи іншого завдання, проте саме цей колір здатний викликати відчуття самотності, 

налаштувати на меланхолію і зневіру.  

Помаранчевий – створює відчуття теплоти, затишку, радості, веселощів. Споглядаючи 

оранжевий колір, стає приємно на душі, підвищується настрій, з‘являється оптимістичний 

тонус. Теплий відтінок оранжевого кольору додає активності, але при цьому зберігає 

внутрішню гармонію і рівновагу. Крім того, помаранчевий колір це колір здоров‘я та 

творчості, можливо тому помаранчевий колір так люблять виробники побутової хімії та 

косметичних засобів. 

Білий – відображає чистоту, легкість, колір повної відкритості, невинність, готовність 

сприймати світ у всіх його барвах. Білий колір символізує свободу і єдність, відкритість і 

рівність, легкість і комунікабельність. Але якщо білого кольору дуже багато, то він буде 

асоціюватися з розчаруванням, нудьгою, ізоляцією і відчуженістю. Виробники часто 

використовують білий колір для того, щоб підкреслити легкість [2]. 

Червоний – колір пристрасті. Викликає збудження, схвильованість, спонукання до дії. 

Дослідження вчених показали, що червоні тони викликають почастішання пульсу. Так, 

наприклад, виробники харчових продуктів використовують червоний колір упаковки. 

Червоний колір налаштовує на рішучість, бажання зробити певний вчинок, а отже, купити 

певний рекламований товар. Червоний колір приходить до вподоби і чоловікам. Так, 

наприклад, багато сигарет, туалетних вод, дезодорантів мають упаковку червоного кольору. 

Рожевий – колір символізує ніжність і привітність, він знижує внутрішню і зовнішню 

агресію. Рожевий колір вважається жіночним і кольором життя. Його зазвичай 

використовують у тих місцях, де необхідно створити гарну атмосферу, позитивний настрій і 

психологічний комфорт. Такий колір дійсно розслабляє і заспокоює. У рожеву упаковку в 

основному упаковують продукти і товари, призначені саме для дівчат. 

Зелений колір – в психології асоціюється зі спокоєм, природою, свіжістю і здоров‘ям. 

При використанні цього кольору в маркетингу або рекламі дуже велику вагу має саме 

правильно вибраний відтінок, оскільки світло-зелений відтінок викликає почуття 

безтурботності, легкості, а насичено-зелений відтінок – багатства, достатку, у багатьох він 

асоціюється з грошима, як колір долара. Застосування зеленого кольору в рекламі вказує на –  

престиж, достаток, здоров‘я, спокій. Саме зелений колір використовують для просування 

сфери фінансових послуг, продуктів харчування, нерухомості,  побутової техніки та товарів 

IT-сфери. Також, доцільно його використовувати для медичних установ, 

сільськогосподарських брендів та підприємств. А ось у сфері вантажоперевезень, у місцях 

продажу автомобілів, одягу застосовувати зелений колір не рекомендують [4]. 

Жовтий колір означає товариськість і відкритість. Саме він допомагає покращити 

емоційний стан людини та заспокоїтися. Жовтий колір використовують у рекламі для 

дитячих товарів, рекламних і PR агентств.  

Вченими було доведено, що правильне поєднання кольорів та відтінків може 

підвищити ефективність реклами  на 38%, та на 41% покращити сприйняття споживачами 

рекламного повідомлення і збільшити позитивне ставлення до рекламованого товару на 23% 

[5]. 

Також, вчені встановили, що кількість кольорів, що використовується у рекламі 

безпосередньо впливає на її ефективність та продуктивність. Якщо ефективність сприйняття 
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саме чорно-білого зображення прийняти за 100%, то ефективність багатоколірного зростає 

на 40%, а двобарвного зображення – на 21%. 

Сприйняття певного кольору, насамперед, залежить від емоційного стану споживача. 

Залежно від настрою один колір люди сприймають, інший – їх дратує, до третього кольору 

вони взагалі ставляться нейтрально. Дуже велику увагу приділяв впливу певних кольорів на 

сприйняття людини та її психічний стан швейцарський психолог Макс Люшер. Він 

встановив, що кожен колір викликає цілком певні емоції. Наприклад, жовто-червоні тони 

створюють відчуття стурбованості, збудження, активності. Сині та сірі тони, навпаки, мають 

заспокійливий вплив. Чорний і сірий колір асоціюється з вишуканістю, культурністю. Саме, 

тому при виборі певного кольору необхідно враховувати які емоції повинна викликати 

реклама. 

Також вибір кожного кольору залежить і від таких факторів, як вік (молодь більше 

обирає червоний, рожевий, а люди похилого віку віддають перевагу синьому та сірому 

кольору), стать, розмір населених пунктів (у селах більш ефективним буде фіолетовий колір, 

у великих містах – коричневий, синій), район проживання (чим більший район, тим частіше 

надають перевагу синьому кольору), соціальний прошарок населення (нижчі верстви більше 

сприймають – фіолетовий та жовтий, а вищі – обирають синій та не люблять фіолетовий). 

Тому на сам перед необхідно дослідити та обрати цільову аудиторію, а потім приймати 

рішення про колір того чи іншого рекламного оголошення [1]. 

При створенні реклами необхідно приділяти велику увагу вибору кольорів, які будуть 

в ній застосовані, беручи до уваги вплив таких факторів, як вік, стать цільової аудиторії, 

країна або регіон, де будуть реалізовані рекламні заходи та яку емоцію необхідно викликати.  
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Податок є основним із понять сучасної фінансової науки, тому для свого ефективного 

застосування вимагає чіткого та вірного визначення. Складність визначення дефініції 

«податок» полягає в тому, що він є категорією  комплексною – належить до економічної, 

політичної, соціальної, юридичної сфер життя суспільства. 

Місце та роль податку в податковій системі, як правило, пов‘язують з його 

перевагами. Останні вбачаються в такому: 

 податок на доходи фізичних осіб дозволяє обкладати платника відповідно до його 

платоспроможності; 

 більшою мірою відповідає ідеалу соціальної справедливості внаслідок запровадження 

неоподатковуваного мінімуму і прогресивної шкали оподаткування, що застосовується в 

багатьох країнах; 

http://kerivnyk.info/
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 дозволяє обкладати доходи, що отримуються з різних джерел; 

 є однією з найбільш досконалих форм оподаткування, оскільки охоплює чистий дохід 

суспільства – те основне джерело, з якого повинні сплачуватися податки; 

 забезпечує взаємозв‘язок між податками і суспільними благами, що отримує індивід 

від держави. 

З 2011 року основним нормативним забезпеченням обліку розрахунків за податком на 

доходи фізичних осіб став Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755, який 

припинив дію Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» [2]. 

У 2017 році ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, 

одержаних у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) 

платнику у зв‘язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. 

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 

21.12.2016 р. № 1801-VIII станом на 1 січня 2017 р. встановлено прожитковий мінімум для 

працездатних осіб на рівні 1600 грн (табл. 1), протягом 2017 р. діятиме звичайна податкова 

соцпільга на рівні 800 грн, а граничний дохід, що дає право на її застосування становитиме 

2240 грн [1].  

Таблиця 1  

Прожитковий мінімум у 2017 році для різних груп населення 
Групи населення Розмір, грн. 

з 

01.01.2017 р. 

з 01.05.2017 

р. 

з 01.12.2017 р. 

одна особа 1544 1624 1700 

діти віком до 6 років 1355 1426 1492 

діти віком від 6 до 18 років 1689 1777 1860 

працездатна особа  1600 1684 1762 

особа, яка втратила рацездатність 1247 1312 1373 

Як і всі господарські операції розрахунки за податком на доходи фізичних осіб 

потребує документального оформлення. Основним документом, який використовується для 

оформлення розрахунків з робітниками і службовцями є розрахунково-платіжна відомість. 

Вона містить інформацію про всі нарахування за видами оплат, утримання із заробітної 

плати і суми, що належать видачі на руки. Підставою для складання розрахунково-платіжної 

відомості служать: 

 табель використання робочого часу (для нарахування заробітної плати та всіх інших 

оплат, в основу яких покладено час – доплати за роботу в нічний і понадурочний час, оплата 

простоїв, за час непрацездатності тощо); 

 накопичувальні картки виробітку і заробітної плати (для робітників-відрядників); 

 довідки-розрахунки бухгалтерії (за всіма видами додаткової заробітної плати і 

допомоги по тимчасовій непрацездатності); 

 рішення судових органів (на утримання за виконавчими листками); 

 заяви працівників на різні види перерахувань; 

 платіжні відомості (на виданий аванс за першу половину місяця). 

Для заповнення розрахунково-платіжної відомості вказуються такі обов‘язкові 

реквізити: назва підприємства, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер відомості, період 

розрахунку. 

Згідно Податкового Кодексу України працедавці, тобто особи, які мають статус 

податкових агентів щодо своїх найманих працівників зобов‘язані подавати звітність щодо 

осіб, яким було нараховано ПДФО. 

Звітністю з податку на доходи щодо найманих працівників є форма 1-ДФ.  

Форма 1-ДФ подається до органу податкової служби за місцем реєстрації юридичної 

особи або за місцем проживання фізичної особи-суб‘єкта підприємницької діяльності 

протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. 

Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день 
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строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім 

днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або 

святковим днем. Податковий розрахунок подається до контролюючих органів за 

місцезнаходженням податкового агента [3]. 

Форма № 1-ДФ може подаватися: 

- засобами електронного зв‘язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у 

порядку, визначеному законодавством; 

- на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації; 

- на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти. 

 Форму № 1-ДФ необхідно підготувати у двох примірниках, один з яких залишиться у 

податковій. Інший, після проставляння на ньому штампу та підпису податкового інспектора, 

повертають підприємству. Цей екземпляр необхідно неодмінно зберегти. 

Отже, податок на доходи фізичних осіб нині в Україні формує дві третини власних 

доходів місцевих бюджетів. Він залишається найбільш зростаючим податком з усіх тих, що 

наповнюють місцеві бюджети. Темпи зростання надходжень цього податку в останні роки в 

основному обумовлені зростанням реальних доходів громадян і рівнем інфляції.  
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Ефективне функціонування банківської системи є необхідною умовою розвитку 

ринкових відносин в Україні, що об‘єктивно визначає головну роль центрального банку в 

системі регулювання банківської діяльності. Національний банк України  докладає значних 

зусиль для реалізації основної стратегічної мети, визначеної законодавством, а саме: 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці шляхом реалізації цілеспрямованої 

монетарної політики, орієнтованої на макроекономічну стабілізацію та зниження темпів 

інфляції [1]. 

Оцінку українській банківській системі дали аналітики агентства Moody‘s,  назвавши 

українські банки слабкими й недостатньо ліквідними, аби самостійно витримати зовнішні 

шоки.  

Експерти вважають, що одним із найрозвиненіших eлементів гoсподарського 

мeханізму є банківська система України, oскільки її рефoрмування булo розпочатo раніше, 

ніж інших секторів економіки нашої країни. І хоча українські банки можуть швидко 

розвиватися, та все ж таки  їм бракує внутрішньої стійкості, саме  через це будь-які кризові 
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явища в економіці можуть призвести до нестабільності в банківській системі. Також, деякі 

економічні аналітики вважають українські банки недостатньо ліквідними та слабкими [3]. До 

головних проблем банківської сфери можна віднести: 

1. Девальвація національної валюти за 2014-2017 рр.. За цей період наша гривня 

девальвувала по відношенню до долара США більше ніж у три рази [4]. У свою чергу така 

різка девальвація призвела до зростання проблемної заборгованості клієнтів перед 

банківськими установами. Також наслідком девальвації стало зростання валютних активів і 

зобов‘язань, та необхідність докапіталізації  більшості банків [6]. 

2.  Зростання недовіри населення до банків. Через нестабільність банків та 

національної валюти в нашій країні, люди постійно втрачають довіру до банківських 

установ. Тому дуже важливо спрямувати заходи на повернення довіри населення до 

банківської сфери. Вкладаючи свої заощадження, люди можуть підтримати реальний сектор 

економіки, що, у свою чергу, надасть змогу банкам отримати додаткові ресурси, які вони 

зможуть направити на кредитування малого та середнього бізнесу. 

3. Низький рiвень капiталізації комерційних банкiв. На думку аналітиків за цим 

критерієм українські банки значно відстають від іноземних. Однією з причин є те, що велика 

кількість новоутворених кредитних інститутів була заснована для розв‘язання проблем 

фінансово -промислових груп. Метою інших банків є обслуговування валютнообмінних та 

торгівельно-посередницьких операцій із швидким обігом коштів. 

4. Низький рівень ризик-менеджменту більшості банків. За результатами досліджень 

2014-2015 рр. багато українських банків не приділяли великої уваги управлінню кредитним 

ризиком та ризиком ліквідності, що у свою чергу призвело до зростання проблемної 

заборгованості в кредитному портфелі, а також неможливості виконувати свої зобов‘язання в 

строк. [7] 

5. Кадрова проблема. Спричинена наявністю  недостатнього рівня  кваліфікації  

спеціалістів та менеджерів, а також браком  досвіду кадрового персоналу. Низька заробітна 

плата не сприяє залученню молодих фахівців у банківську сферу. 

6. В Україні існує дуже багато банків з іноземним капіталом. Так, у свою чергу у 

цьому є свої позитивні моменти, але іноземні банки можуть бути менш схильними до 

здійснення кредитної діяльності у приймаючій країні. Присутність іноземних банків може 

послабити позиції ще недостатньо розвиненої банківської системи України. Дуже важливим 

є той факт, що ризики та потенційні негативні моменти від присутності закордонних банків 

стосуються  не так ефективності,  як стабільності банківської системи та рівня економічного 

розвитку приймаючої країни. 

Дивлячись на рейтинг 2017-го року журналу «Forbes Україна» найбільш 

життєздатними банками в Україні є саме банки з іноземним капіталом (таб.1). Оцінювання 

проводилося за такими критеріями: достатність капіталу, якість кредитного портфелю, 

підтримка й ризики власників, рентабельність діяльності банку, ліквідність, безперебійність 

виплат та системне значення банку [5]. 

 

Таблиця 1. Рейтинг життєздатності найбільших банків України 

Банк Сумарний бал 

Креді Агріколь Банк 3,75 

Райффазен Банк Аваль 3,65 

Прокредит Банк 3,6 

ІНГ Банк Україна 3,55 

Unicredit Bank(Укрсоцбанк) 3,45 

Сітібанк 3,4 

Кредобанк 3,4 

Укрсиббанк 3,15 

Правекс-Банк 3,15 

Альфа Банк 3,1 
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Отже, банки із високою життєздатністю: французький Креді Агріколь Банк, 

австрійський Райффазен Банк Аваль, німецький Прокредит Банк, голандський ІНГ Банк 

Україна, російський Unicredit Bank(Укрсоцбанк), американський Сітібанк, польський 

Кредобанк, французький Укрсиббанк, італійський Правекс-Банк, російський Альфа Банк. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження з метою забезпечення 

ефективного вирішення проблем підвищення рівня ліквідності, надійності та фінансової 

стійкості установ банківської системи України, вважаємо за доцільне обґрунтувати та 

забезпечити ефективну реалізацію комплексу ключових заходів оптимізаційного характеру, а 

саме: 

- оптимізувати податкове законодавство; 

-  сприяти розвитку іпотечного фондового ринку; 

-  підвищити рівень капіталізації банків шляхом розроблення необхідних заходів 

для забезпечення пропорційного зростання регулятивного капіталу та його обсягів; 

- заохотити інвесторів звільненням від податків на прибуток частки капіталу 

інвестора, яка спрямовується на збільшення обсягу власного капіталу банківської установи; 

-  вдосконалення системи фінансового оздоровлення банків може значно 

поліпшити стан банківської системи;  

- модель розвитку банківської структури України повинна передбачати необхідність 

розробки організаційно-економічних інструментів зовнішньоекономічної діяльності, яка 

поєднала б два напрямки – традиційний і стратегічний – пов‘язані  між собою 

функціонально, що дасть змогу ефективно використовувати ресурсний потенціал задля 

подолання структурної недовершеності фінансової сфери та розвитку нових форм 

співробітництва на взаємовигідній основі. 

Держава перш за все повинна сприяти розвитку вітчизняних банків, бо саме вони є 

основою надійного банківського сектору. Ще обов‘язково потрібно  забезпечити стабільність 

національної грошової одиниці та зберегти досягнуту фінансову стабільність. 
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Розвиток сучасних методів дослідження фінансових процесів бере початок від 

знаменитої теорії спекуляції Башелье [1], який досліджував нерегулярні рухи цін акцій на 

фондовому ринку. Він уперше розробив математичну модель опису зміни ціни акції 

еквівалентну опису руху броунівських частинок. Становлення фінансової теорії сучасного 

рівня відбулось всередині минулого століття з відкриттям моделі оцінки вартості фінансових 
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активів, формулюванні гіпотези ефективного ринку та інших. Одним з важливих досягнень 

дослідження фінансових ринків стала модель Блека–Шоулза для визначення ціни опціонів 

[1]. Завдяки цій роботі було обґрунтоване поняття економічної ціни опціону, розкриті 

механізми ціноутворення на фінансовому ринку, а також фінансові аналітики та практики  

отримали формулу для аналізу.  

Підхід Блека–Шоулза ґрунтується на побудові безризикового портфелю і лежить 

тепер в основі ціноутворення різноманітних фінансових інструментів: акції,  облігації, 

опціони, ф‘ючерси, та багато інших, як базових активів так і похідних фінансових 

інструментів [2, 3]. Сучасна кількісна теорія фінансових процесів використовує складні 

моделі та методи, серед яких стохастичні диференціальні рівняння, методи стохастичного 

аналізу, диференціальні рівняння в частинних похідних [1]. 

Відповідно з виникненням різноманіття фінансових інструментів з‘явилось чимало 

моделей, які розвивали та доповнювали існуючі. Зокрема, були запропоновані моделі 

стохастичної волатильності, що узагальнювали модель Блека–Шоулза для опціонів [1]. 

Розв‘язувались задачі визначення дохідності облігацій, часової структури процентних ставок 

та інше.  

Отримати точні розв‘язки рівнянь цінової динаміки, які є диференціальними 

рівняннями в частинних похідних декількох змінних, вдається лише у небагатьох випадках. 

Сюди відносяться, зокрема, вже згадувана модель Блека–Шоулза, моделі Васічека та Кокса–

Інгерсолла–Росса для моделювання дохідності облігацій та ряд інших. Перелічені моделі 

відносяться також до однофакторних моделей.  

Серед двофакторних моделей, які допускають точний розв‘язок – це, зокрема, модель 

Гестона оцінки опціонів зі стохастичною динамікою волатильності [1], моделі ціни 

конвертованої облігації [3, 4, 5]. В зазначених роботах розглядалась двофакторна модель 

конвертованої облігації, де ціна акції описується моделлю геометричного броунівського 

руху, а процентна ставка моделлю Васічека чи Кокса–Інгерсолла–Росса. В роботах [4, 5] 

була наведена функція Гріна лише у моделі Васічека, модель Кокса–Інгерсолла–Росса не 

розглядалась через її суттєву складність. 

В даній роботі для аналізу моделі конвертованої облігації застосовано підхід, який 

використовувався в роботі [6] для дослідження моделей опціонів. Рівняння ціноутворення 

облігації як і рівняння Шредінгера квантової механіки чи рівняння матриці густини 

статистичної механіки [7] є рівняннями еволюційного типу. Тому для його аналізу зручно 

використовувати результати відомих модельних задач квантової механіки. Для рівнянь 

квантової механіки виконана детальна класифікація точних розв‘язків та розвинуті методи 

побудови наближених розв‘язків. В результатів застосований підхід дав змогу детально 

проаналізувати рівняння ціноутворення опціонів в моделі Мертона–Кармана, з‘ясувати 

наявність точного розв‘язку та вказати шлях побудови наближень.   

В даній роботі досліджувалась модель ціноутворення конвертованої облігації, в якій  

використовуються два стохастичні процеси для моделювання цінової динаміки базового 

активу і зміни процентної ставки. Для опису динаміки ціни акції використовується модель 

геометричного броунівського руху, для опису зміни процентної ставки – модель Кокса–

Інгерсолла–Росса. В роботах [3, 4, 5] було отримане диференціальне рівняння для ціни 

конвертованої облігації, виведення якого ґрунтувалось на ідеї Блека–Шоулза щодо побудови 

безризикового портфеля з використанням методів стохастичного аналізу. Проте розв‘язки 

для зазначеного рівняння не наводились, що пов‘язано із значною складністю їх отримання. 

У даній роботі для аналізу рівняння ціни конвертованої облігації використовувався 

метод зведення його до рівняння, яке добре вивчені у квантовій і статистичній механіках. 

Рівняння ціни облігації, рівняння Шредінгера квантової механіки чи матриці густини 

статистичної механіки є еволюційними рівняннями, тому методи дослідження є досить 

подібними. В той же час для багатьох моделей теоретичної фізики складена досить детальна 

класифікація рівнянь для частинок у різних полях, для яких існують точні розв‘язки, а також 

розвинуті методи отримання наближених розв‘язків. 

В результаті застосування зазначеного підходу виявлено, що рівняння ціни 

конвертованої облігації в моделі Васічека для процентної ставки еквівалентне рівнянню 
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осцилятора з лінійним доданком. Для цієї моделі мають місце точні розв‘язки. В той же час 

для моделі Кокса–Інгерсолла–Росса рівняння ціни конвертованої облігації еквівалентне 

рівнянню радіального осцилятора з додатковим потенціалом, і для нього немає точних 

розв‘язків. Показано також, що точні розв‘язки існують у випадку відсутності кореляцій 

вінерівських процесів у стохастичних рівняннях моделі. Для цього випадку знайдена функція 

Гріна рівняння ціни конвертованої облігації, що дозволяє вивчати процеси ціноутворення в 

залежності від постановки різних початкових умов. 

В результаті нами були отримані формула ціни конвертованої облігації європейського 

стилю для зазначених моделей процентної ставки. Для початкової умови незалежної від ціни 

базового активу (акції) – отримано формули дохідності у моделях процентної ставки 

Васічека і Кокса–Інгерсолла–Росса, які відомі в літературі і отримані іншим способом. 

Проаналізована також узгодженість вхідних параметрів моделі Кокса–Інгерсолла–Росса для 

яких наведена формула дохідності має сенс. 

За своєю структурою отримана формула ціни конвертованої облігації в моделі Кокса–

Інгерсолла–Росса нагадує формулу ціни європейського опціону в моделі Гестона [1, 6]. У 

моделі Гестона також використовується два стохастичні процеси – модель геометричного 

броунівського руху для ціни акції та модель Кокса–Інгерсолла–Росса для волатильності ціни 

акції. Проте модель Гестона має точний розв‘язок, що пов‘язано, очевидно, з іншою 

структурою портфеля та отриманим диференціальним рівнянням ціни. Отримані в роботі 

вирази представлені у зручній для практичного застосування формі.  

Очевидно, для практичного використання наведених формул необхідно здійснити 

калібрування моделі, визначити значення вхідних параметрів моделі на основі статистичних 

даних ринків облігацій. Важливо розглянути також внески пов‘язані з відмінною від нуля 

кореляцією вінерівських процесів. Зазначені завдання та ряд інших будуть предметом 

подальших досліджень.        
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Одним із найбільш важливих питань формування та управління каналом розподілу є 

питання організації співпраці його учасників. 

Формування каналів розподілу є складним та конфіденційним питанням маркетингу в 

практиці підприємств. Це пояснюється тим, що різноманіття факторів, які впливають на 

формування каналів збуту, не дозволяють розробити ефективну методику вирішення цієї 

проблеми для різних виробників, що випускають різноманітну за своїми характеристиками 

продукцію і реалізують її на різних ринках. З іншого боку, оскільки середовище збуту є 

завершальною фазою руху товару і одним з найважливіших полів конкурентної боротьби за 

ринковий успіх, то йому властива конфіденційність [4].  

Серед основних завдань організації ефективного співробітництва учасників каналу є 

підвищення ступеня управління процесами, які відбуваються в каналі розподілу, це може 

здійснюватися шляхом правового регулювання прав і обов'язків учасників каналу. Основною 

причиною появи посередників і посередницьких структур в каналах розподілу є необхідність 

обміну товарами і підвищення ефективності функціонування каналу розподілу завдяки 

максимізації відповідного асортименту, раціоналізації торгових операцій. 

Перелік проблем, які потребують вирішення учасниками каналу розподілу при його 

формуванні та розвитку, виникає внаслідок взаємопов'язаних проблем як маркетингу, так і 

правового регулювання діяльності, логістики, економіки і фінансів, що виражається в 

необхідності всебічного аналізу існуючих питань [1]. Особливо це важливо при розгляді 

проблем маркетингу, які часто пов'язані з розподілом прав і обов'язків між учасниками 

каналу. Таким чином, говорячи про проблеми маркетингу необхідно розглянути питання 

правового регулювання відносин між учасниками каналу. 

Систему каналів розподілу, з іншого боку, можна розглядати як макрологістичну 

систему, учасники якої беруть на себе або допомагають передати іншому учаснику право 

власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача [6].  

Використання каналів розподілу приносить виробникові такі вигоди: 

- економію фінансових коштів на розподіл продукції; 

- можливість вкладення зекономлених коштів в основне виробництво; 

- продаж продукції більш ефективними способами; 

- високу ефективність забезпечення широкої доступності товару і його доведення до 

цільового ринку; 

- скорочення обсягу робіт по розподілу продукції. 

Розглянемо склад можливих правових умов взаємодії учасників каналу. Можна 

визначити наступні варіанти взаємодії учасників каналу: незалежні організації; філії або 

представництва; дочірні і материнські організації. 

Представлені варіанти дозволяють організовувати взаємодію наступними способами: 

наказним (певні вказівки при сильній взаємозалежності учасників); договірним (передбачає  

зазначення певних зобов'язань при складанні договору); розвиток маркетингових програм 

(приєднання до програм, які надають значну вигоду іншим учасникам каналу); мінімальна 

формалізація обов'язків (варіант неузгоджених дій). 

Існують наступні види оформлення співпраці, які впорядковані відповідно до 

зменшення ступеня їх контрольованості: купівлі-продажу (поставки); договір комісії; договір 
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доручення; агентський договір; договір консигнації; договір товарного кредиту; договір 

фінансового/оперативного лізингу; договір найму-продажу. 

Для ефективного формування і функціонування каналу розподілу важливо визначитися в 

поділі функцій між його учасниками, що забезпечить виконання кожної функції з 

найменшими витратами при збереженні необхідного рівня якості. Розглядаючи функції 

каналів розподілу, можна сказати що кожен його учасник виконує в ньому одну або кілька 

функцій, необхідних для доведення продукції виробника до кінцевого споживача. В процесі 

просування продукції від виробника до споживача виробник повинен або самостійно 

виконувати ці функції, або залучати треті особи, передаючи їм деякі з функцій для роботи 

каналу в цілому [2].  

Питання ефективної організації каналу полягає не в обгрунтуванні і виборі способу 

виконання функцій каналу, а, безумовно, в тому, хто повинен їх виконувати. Всім функціям 

властиві три загальні властивості: вони витрачають ресурси учасника каналу, нерідко можуть 

бути виконані краще завдяки спеціалізації, можуть виконуватися різними учасниками 

каналу. Якщо частину їх виконує виробник, його витрати відповідно зростають, а, значить, 

вартість продукції відвантаженої посередникам повинна бути вище.  

При передачі частини функцій посередникам, витрати, а, отже, і ціни виробника будуть 

знижуватися. Посередники в даному випадку повинні стягувати додаткову плату, щоб 

покрити свої витрати по організації робіт [5]. Додатково слід зазначити, що вибір суб'єкта 

каналу розподілу, що виконує необхідні каналу функції, є питанням про відносну 

результативність та ефективність діяльності окремих учасників каналу в контексті виконання 

певних функцій. 

Відповідно необхідність перерозподілу функцій між учасниками каналу виникає при 

появі можливості більш ефективно виконувати хоча б якусь частину окремих функції каналу, 

якщо при цьому певний ефект від зміни каналу не знизить очікуваний ефект до негативного. 

Канали розподілу виконують велику кількість функцій, які виконуються як виробником, так і 

організаціями роздрібної та оптової торгівлі, необхідних для забезпечення споживання 

продукції кінцевим споживачем. 

Багато авторів [3,6] поділяють функції каналу розподілу на функції виробника і 

посередників. Серед посередників окремо виділяють функції роздрібних продавців. Такий 

розподіл відображає існуючу принципову відмінність в роботі і, відповідно, мету даних 

учасників каналу. 

Так виробник більшою мірою обмежений номенклатурою продукції, ніж посередники, 

які можуть працювати з продукцією різних асортиментних груп, різних виробників, різних 

галузей. Однак незаперечним є те, що, незважаючи на різні цілі учасників, вони змушені 

поєднувати свої зусилля для спільного вирішення завдань розподілу продукції, адже саме 

кінцевий споживач платить за споживаний товар, і ця ціна розподіляється між окремими 

учасниками каналу, приносячи кожному певну частку прибутку. 

Враховуючи вищезазначене,  слід зробити висновок про необхідність врахування 

більшої кількості аспектів при формуванні структури каналу розподілу, виборі учасників 

каналу і поділі його функцій між ними, і, отже, необхідності розробки алгоритмів з активним 

використанням якісних методів вирішення завдань, так як застосування кількісних методів в 

цьому випадку є недостатнім. 
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Внутренний маркетинг – это один из современных аспектов менеджмента и особая 

философия компании.  

Ужесточение конкуренции и увеличение в современных компаниях числа 

профессионалов формируют повышенные требования к лояльности работника к компании и 

к системам стимулирования и оплаты труда. Именно здесь руководителю могут пригодиться 

идеи внутреннего маркетинга.  

Суть внутреннего маркетинга заключается в том, что отношения компании и 

работников строятся на тех же основаниях, что отношения компании с клиентами. 

Руководство «предлагает» особый продукт — должность с ее специфическими правами и 

обязанностями. Работник «покупает» этот продукт, «оплачивая» его своим трудом. 

Соответственно, ориентация на клиента — основа традиционного понимания маркетинга — 

дополняется ориентацией на «внутреннего потребителя» – сотрудника.  

Благодаря внутреннему маркетингу повышается мотивация сотрудников к труду, а 

значит, он может рассматриваться как инструмент стимулирования труда и управления 

качеством продуктов и услуг.  

Первоначальной целью внутреннего маркетинга является определение  

«удовлетворенности» работников компании «товарами и услугами» отдельных 

подразделений и компанией в целом. Особенно в таком маркетинге нуждаются компании, в 

которых работает большое количество сотрудников-профессионалов, так как последние 

могут обладать невысоким уровнем лояльности по следующим причинам:  

Во-первых, неиерархичность знаний, которая ведет к тому, что профессионалы не 

считают себя просто подчиненными: ими невозможно повелевать, им невозможно 

приказывать.  

Во-вторых, профессионалы осознают, что не они нуждаются в компании, а компания 

нуждается в них.  

В-третьих, зачастую профессионалы имеют большую привязанность к сфере своих 

знаний и работы, чем к компании, в которой они работают.  

Исследование степени удовлетворенности работников позволит получить 

информацию о потребностях и желаниях внутренних клиентов. Здесь выделяют два уровня 

потребностей. Первый уровень – потребности, связанные с условиями труда: график работы, 

должность, оплата труда. Второй – потребности и пожелания, связанные с получением услуг 
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от коллег, сотрудников других подразделений, руководства.  

Таким образом, внутренний маркетинг должен быть направлен на создание 

благоприятных условий труда и формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе, что оказывает огромное влияние на качество работы и является наилучшим 

стимулом к работе. 

Собственно изучить удовлетворнность трудом можно с помощью анкетирования. 

Грамотно составленная анкета и  ее анонимность позволит респондентам быть 

откровенными и выявить степень удовлетворенности трудом на основании их собственного 

мнения. 

Внутренний маркетинг — это использование маркетингового подхода применительно 

к сотрудникам, это выстраивание, стимулирование, координирование и интегрирование 

персонала для эффективного применения корпоративных и функциональных стратегий, с 

целью удовлетворения потребителя через процесс взаимодействия с мотивированным и 

клиентоориентированным персоналом.  

Остановимся подробнее на инструментах, связанных с повышением лояльности 

сотрудников к компании. Важно подчеркнуть, что внутренний маркетинг – это именно 

система мероприятий, направленных на формирование лояльности, приверженности.  

Каждый сотрудник находится на определенном этапе лояльности по отношению к 

своей организации. И на каждом из этапов важно применять подходящие инструменты 

внутреннего маркетинга.  

Выделяют четыре основных этапа лояльности.  

1. Этап адаптации.  

В этот период сотрудника беспокоит насколько быстро он сможет освоить свою 

работу и влиться в коллектив, сможет ли он оправдать свои ожидания, а также решает 

нравится ли ему эта работа, устраивает ли его заработная плата, нравится ли ему та 

деятельность, которой занимается организация, ее имидж, отношение к своему персоналу. 

На этом этапе лояльность отсутствует, ее еще нет.  

2. Этап первоначальной (ложной) лояльности.  

Сотрудник начинает внедряться в систему, знакомиться и принимать корпоративную 

культуру. Он называет себя частью компании, хотя может этого пока не ощущать. Именно на 

этом этапе проводятся тренинги командообразования, направленные на улучшение 

взаимодействия сотрудников, совершенствующие внутрифирменные коммуникации.  

3. Этап принадлежности к компании.  

Здесь-то и происходит процесс «покупки» сотрудником своей компании. Он ощущает 

себя частью коллектива, активно работает. Разрабатывает стратегии, принимает 

самостоятельные решения. Становится активным защитником корпоративных ценностей, как 

в глазах сотрудников, так и в глазах клиентов. Проявляет лидерские качества, может повести 

за собой других. Такого сотрудника можно привлекать уже в качестве наставника.  

4. Этап истиной лояльности, приверженности.  

Про такого сотрудника можно сказать, что это лицо и душа компании. Обычно люди, 

дошедшие до четвертого этапа, уже играют ключевые роли в компании. Человек на данном 

этапе не может отделить себя от организации и ощущает себя незаменимой частью ее. Он 

активно развивает свою компанию. Такого уровня лояльности можно достичь, если 

компания постоянно развивается и в ней есть возможности для роста сотрудников [1, с. 100].  

Существует множество интересных тренингов, широко распространенных в 

зарубежных странах, направленных на формирование лояльности к своей компании и 

стимулирование труда. Например, проверка на себе. Владелец пивоварни Sam Adams Beer 

Джим Коч столкнулся с распространѐнной проблемой: ему никак не удавалось сформировать 

у сотрудников лояльность к продукту, который они должны были продавать. «Всѐ пиво 

одинаковое на вкус», — так считали не только покупатели, но и продавцы. Кочу пришлось 

устроить вечеринку–соревнование для 850 сотрудников компании. Они отвечали на вопросы 

из истории пива, компании и, конечно, дегустировали сам продукт, зарабатывая баллы за 

верно определѐнный сорт. Работники отдела продаж должны были делать это вслепую. 

Пример Коча подойдѐт любому производителю: прежде чем отправлять человека торговать 
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вашим товаром, научите его пользоваться им. Это поспособствует созданию благоприятного 

психологического климата и сплочению коллектива, что, непременно повлияет на 

производительность труда персонала и станет рычагом стимулирования их труда.  

Таким образом, последовательное и осмысленное применение внутреннего 

маркетинга позволяет компании достигнуть конкурентного преимущества, повышая 

качество продукта, и, тем самым, улучшить свое положение на рынке. 
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Сегодня основным фактором конкурентоспособности организации стала рабочая сила, 

а также степень ее мотивации к труду. С одной стороны, работники организации могут 

активно способствовать росту объема производства, с другой же, наоборот могут относиться 

безразлично к деятельности организации, противостоять нововведениям. 

Сейчас перед предприятием ставится следующая задача: необходимо создать все 

необходимые условия для того, чтобы оптимально использовался трудовой потенциал 

работников, учитывая при этом интересы предприятия и самого работника. 

Для выполнения этой задачи организации внедряют маркетинг в управление 

персоналом. Он необходим для того, чтобы выявить согласование между рыночными 

условиями, возможностями самой организации и интересами сотрудника. Также маркетинг 

персонала нужен для отслеживания качественных характеристик кадров (уровень 

квалификации, профессионализм сотрудников), выявления тенденции развития рабочей 

силы, определения качественной и количественной потребности организации в трудовых 

ресурсах.  

Маркетинг персонала означает, что организация в каждом сотруднике видит клиента, 

которого постоянно нужно мотивировать и побуждать к дальнейшему развитию [1, с.90]. 

Рассмотрим особенности реализации маркетинга персонала на примере СП 

«АМИПАК» - ОАО. 

Белорусско-нидерландское совместное предприятие СП «АМИПАК» – ОАО – 

многопрофильное производственное предприятие, выпускающее широкий ассортимент 

упаковочных материалов и продукции для нужд пищевой и фармацевтической 

промышленности, сельского хозяйства, торговых и промышленных предприятий Республики 

Беларусь, стран Таможенного союза, СНГ и дальнего зарубежья, с долей 55,97% 

иностранного капитала [2]. 

СП «АМИПАК»  ОАО находится в населенном пункте с численностью населения 

8600 человек и является градообразующим предприятием. Доля занятых на предприятии 

составляет 47% от всего трудоспособного населения, работающего на промышленных 

предприятиях района. 

Имеющаяся в настоящее время на предприятии численность персонала удовлетворяет 

потребность производства в трудовых ресурсах для выпуска запланированного на 2018 год 

объема продукции. Средний возраст работающих на предприятии  35 лет.  

Важнейшее требование СП «АМИПАК»  ОАО к работникам: и молодым, и 

квалифицированным  уметь постоянно обновлять и расширять свои знания. Одним из 

ведущих приоритетов предприятия является развитие его как самообучающейся 

современной бизнес-организации, поэтому созданы и постоянно улучшаются условия для 

профессионального развития и карьерного роста сотрудников. Приоритетными 
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направлениями являются: переход к инновационному обучению; развитие системы обучения 

и совершенствование методов обучения работников предприятия; формирование школы 

наставничества.  

Оптимальное решение вопросов подбора, расстановки и оценки персонала  это 

критерий и залог конкурентоспособности и устойчивости СП «АМИПАК»  ОАО на рынке, 

показатель качества организации управления и важнейшего на сегодня фактора успеха в 

конкурентной борьбе. 

В СП «АМИПАК»  ОАО практикуется непрерывная система профессионального 

обучения работников, а количество ступеней обучения зависит от сложности профессии и 

специальности.  

Основной акцент в системе стимулирования персонала сделан на материальные 

методы стимулирования. Предприятие самостоятельно устанавливает вид, системы оплаты 

труда, размеры тарифных ставок и должностных окладов, а также формы материального 

поощрения.  

Оплата труда работников предприятия осуществляется в зависимости от сложности, 

количества, качества условий труда и квалификации работников на основе Единой тарифной 

сетки работников Республики Беларусь. Тарифные ставки и тарифные должностные оклады 

работников устанавливаются исходя из тарифной ставки первого разряда, установленной на 

предприятии, и соответствующего тарифного коэффициента ЕТС.  

При организации оплаты труда используются 3 системы оплаты труда: сдельно-

премиальная, повременно-премиальная, бригадная сдельно-премиальная. Оплата труда 

производится в пределах средств, заработанных коллективом. В случае недостатка средств 

на оплату труда используются кредиты банка.  

Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2016 году составляла 645 

белорусских рублей.  

Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 40% часовой тарифной 

ставки (оклада) работника, установленной на предприятии, за каждый час работы в ночную 

смену. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда, устанавливается в процентах 

от тарифной ставки 1 разряда, установленной на предприятии для соответствующей 

категории работников (без отраслевых коэффициентов) за каждый час работы в этих 

условиях с учетом степени тяжести и вредности труда. 

В целях стимулирования профессионального мастерства и усиления материальной 

заинтересованности и ответственности рабочих за выполнение производственных заданий, 

предприятие вправе вводить дифференцированные доплаты к их тарифным ставкам (для 

рабочих-сдельщиков к их сдельной заработной плате) за профессиональное мастерство до 

100 % соответствующей тарифной ставки. Доплаты бригадирам из числа рабочих-

повременщиков, не освобожденных от основной работы, за руководство бригадой, 

устанавливаются в процентах от тарифной ставки рабочего (без отраслевого коэффициента) 

в зависимости от численности бригады. 

К дополнительной заработной плате относятся такие выплаты работникам 

предприятий, которые производятся не за выполненную работу, а в соответствии с 

действующим законодательством (доплаты за работу в ночное время, бригадирам, за 

сокращенный рабочий день подросткам и кормящим матерям, оплата очередных и 

дополнительных отпусков, выполнение государственных обязанностей, оплату за обучение 

учеников). 

На предприятии проводится ежемесячное подведение итогов рабочего процесса, 

награждение лучших сотрудников, по результатам которого лучшие сотрудники не только 

попадают на «доску почета», но и получают дополнительную премию. 

В СП «АМИПАК»  ОАО необходимо развивать нематериальное стимулирование 

работников. Нужно шире применять награждение дипломами и грамотами, сообщать о 

достижениях в средствах массовой информации, не скупится на похвалу за хорошую работу. 

Следует включить сотрудников в процесс принятия решений (проводить опросы, 

анкетирование, обсуждение с сотрудниками планов или информирование об их сути, 
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рассмотрение их предложений). Это позволит повысить не только лояльность работников, но 

и повысить престиж предприятия, а также выявить новые пути улучшения производственной 

деятельности предприятия. 

Маркетинг персонала становиться важнейшим фактором выживания организации, 

функционирующей в рыночной экономике. Сейчас даже самые незначительные вложения в 

трудовые ресурсы могут дать достаточно высокий результат. 
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Маркетинг – це система внутрішньо фірмового управління, яка направлена на 

вивчення і врахування попиту та вимог ринку для більш обґрунтованої орієнтації виробничої 

діяльності підприємств на випуск конкурентоздатних видів продукції у завчасно 

встановлених обсягах, що відповідають певним техніко-економічним характеристикам [1, с. 

144]. На всьому проміжку минулого століття більшість галузей функціонувало в умовах 

зростання попиту на продукцію, внаслідок чого маркетинг був менш важливим ніж 

виробництво та управління. В міру задоволення більшості потреб нестача товарів 

поступилася місцем їх надлишку. На початку 60-х років це призвело до різкого підвищення 

інтересу до маркетингу, внаслідок чого комерсанти і спеціалісти по зв‘язках з ринком стали 

відігравати надзвичайно велику роль в діловому світі. 

Зміна економічної ситуації виразилася у формуванні і розвитку системи управління 

виробництвом, яка ґрунтується на ринковій концепції: врахування ринкового попиту, вимог 

конкретного споживача до техніко-економічних і естетичних параметрів продукції.  

Саме всестороннє вивчення попиту, потреб та їх облік з метою більш правильної 

орієнтації виробництва і складають головне призначення маркетингової діяльності в системі 

управління процесом виробництва. 

Тому застосувати маркетинг означає управляти виробництвом або здійснювати іншу 

підприємницьку діяльність з чітко поставленою метою, тобто орієнтувати на певного 

покупця і одночасно розвивати виробництво, формувати попит.  

Важлива особливість маркетингу як певної системи внутрішньофірмового управління 

полягає в тому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних 

економічних розрахунків і орієнтована на створення організаційних, економічних і 

юридичних умов для ефективного функціонування і розвитку підприємств. 

Маркетинг – це система управління, яка має свої принципи, функції, структуру, 

нормативні та правові акти. Б. Карлоф зазначає, що маркетинг – одна із чотирьох основних 

функцій менеджменту поряд з розвитком, виробництвом і управлінням [2]. 

Маркетинг слід розглядати як функцію внутрішньофірмового управління, 

призначення якої полягає в тому, щоб забезпечити діяльність фірми, виходячи із 

усестороннього, глибокого вивчення і ретельного врахування ринкового попиту, потреб і 

вимог конкретних споживачів до продукту, щоб одержати максимальний і стійкий прибуток. 

Тому для забезпечення ефективної діяльності фірми важливу роль відіграє практика 

розробки організаційної структури, яка допомагає здійсненню маркетингової діяльності в 

фірмах. Ця структура має принципові відмінності середніх і малих компаній від великих, 

http://www.amipak.by/ru/
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особливо, транснаціональних компаніях. В більшості фірм вимоги до найважливіших 

підрозділів фірми формулює служба (відділ), яка відповідає за маркетинг. 

Застосування маркетингу заставляє по-іншому підходити до практики планування, яка 

склалася, матеріального стимулювання, ціноутворення не тільки у виробничих відділеннях, 

але й у верхніх ешелонах управління виробництва. Особливого значення набуває 

необхідність перебудови організаційної структури, встановлення чітких повноважень і 

відповідальності. Без удосконалення такої організації впровадження маркетингу в практику 

неможливе, оскільки маркетинг як функція управління включає в себе і організаційну 

структуру. 

Маркетингова орієнтація докорінно змінює організаційну структуру підприємства 

(фірми), ставить підвищені вимоги до рівня виконання обов‘язків та професіоналізму 

працівників. Великі підприємства (фірми) формують спеціальні служби; маркетингову, що 

забезпечує ринкову діяльність: юридичну, що відповідає за правове забезпечення відносин із 

замовниками, постачальниками, підрядчиками і власним персоналом; виробничу, що 

виготовляє продукцію за вказівками служби маркетингу; штабну (координацію за вказівками 

служби маркетингу; штабну (координаційну), що забезпечує функціонування трьох перших 

служб. При цьому кожний функціональний підрозділ має свою структуру, яка визначається 

асортиментом продукції, масштабами виробничої і збутової діяльності, кількістю ринків, на 

яких підприємство (фірма, компанія) функціонує. 

Побудова організаційної структури маркетингу залежить від програми підприємства 

(об‘єднання), характеру і напряму його діяльності. У підприємствах, де маркетингові 

процеси ще не одержали належного розвитку, служба маркетингу може бути у складі 

збутової служби. У світі найбільш поширеною є функціональна організація маркетингової 

діяльності. 

 Найбільш суттєва перевага функціональної організації маркетингу полягає в її 

простоті, що особливо важливо для підприємств, які розпочинають опановувати 

маркетингову концепцію управління виробничо-збутової діяльності. Чисельність 

менеджерів, відповідальних за окремі функції, залежить від рівня розвитку маркетингу. 

Але якщо підприємство диверсифікує своє виробництво і розширюється товарна 

номенклатура, то починають проявлятися недоліки цієї структури. Вона не передбачає 

здійснення функції управління реалізацією окремих товарів через відсутність спеціалістів, 

що відповідають за окремий товар. Крім того, часто має місце деяка замкнутість створених 

функціональних груп, які вважають свої функції найбільш значимими і виникає потреба 

часто втручатися вищому керівництву, щоб належним чином координувати їх роботу. 

Тому чимало компаній (фірм), які виробляють широкий асортимент товарів, 

переходить до товарно-функціональної організації маркетингу . 

Ця структура зберігає елементи функціональної організації маркетингу (маркетингові 

дослідження і збут) і в той же час передбачає створення спеціальних підрозділів, які несуть 

відповідальність за маркетинг окремих товарів, що дає змогу координувати різні 

маркетингові затрати. При наявності товарно-функціональної організаційної структури 

появляються можливості швидше реагувати на вимоги ринку, стимулювати випуск товарів, 

що користуються підвищеним попитом і, навпаки, своєчасно скорочувати або знімати з 

виробництва товари, що не користуються попитом.  

Але можна вести мову і про деякі недоліки товарно-функціональної структури. 

Справа в тому, що менеджери які, відповідають за конкретний товар, наділяються 

недостатніми повноваженнями, бо частина їх залишається у функціональних керівників, що 

відповідають за товари різної значимості для підприємства, а також іноді вирішувати 

конфлікти, що виникають через ―подвійні лінії‖ підлеглості працівників товарних 

підрозділів: своєму менеджеру і функціональному. 

Близькою до товарно-функціональної структури є ринкова-функціональна структура 

управління. Основна відмінність між ними полягає у створенні в підприємствах з ринково-

функціональною орієнтацією маркетингу підрозділу по роботі з ринком. Обов‘язки 

головного менеджера цього підрозділу дуже схожі з обов‘язками керівника, що займається 

маркетингом окремого товару. До позитиву ринково-функціональної структури можна 
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віднести той факт, що тут керівник по роботі з ринками у більшій мірі спрямовує діяльність 

підприємства на задоволення певної групи споживачів, завжди тримає в полі зору інтереси 

цільового ринку. 

У багатьох західних корпораціях діють матричні структури управління. Як правило, 

матричні структури вводять великі корпорації, у яких виникає потреба делегувати 

повноваження по управлінню маркетингом на нижчі рівні організаційної системи. 

За цієї структури призначається керівник по освоєнню якогось ринку певного товару, 

який наділяється правом розпоряджатися ресурсами, що йому виділяються, і виконує інші 

функції, пов‘язані із програмою. Крім того, в структуру управління вводяться відповідальні 

виконавці програмних заходів із числа керівників функціональних підрозділів груп. Вони 

знаходяться у подвійній підлеглості. З питань змісту роботи, строків виконання і результатів 

– підпорядковуються керівнику програми, а по всіх інших питаннях – вони підзвітні своїм 

постійним керівникам. 

Подвійність підпорядкування може призводити до різних організаційних труднощів, а 

іноді і до конфліктних ситуацій. Тому тут особливо важливо встановити для працюючих 

чіткі межі повноважень і відповідальності, а також критерії оцінки їх роботи. При побудові 

організаційної структури управління маркетингової діяльності фірми важливо чітко уявляти 

межі, які охоплює маркетингова діяльність. Це має практичне значення для визначення 

взаємодії маркетингу з іншими функціями управління. В реальному житті всі функції 

управління тісно пов‘язані, а маркетинг виступає як вихідний момент, або як передумова 

планування. 
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СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
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викладач кафедри аграрних технологій та лісового господарства  

Чернігівського національного технологічного університету 

 

Постановка діагнозу – необхідна умова успішного функціонування та розвитку 

окремих систем та суспільства в цілому, а в разі потреби облік його результатів може 

запобігти кризовій ситуації в тій чи іншій сфері. 

Особливе місце в діяльності менеджера займає проблема управління кризовими 

ситуаціями, рішення якої дозволяє уникати непередбачених тенденцій і знижувати негативні 

наслідки. В умовах ринку при розвитку конкуренції і виникнення непередбачених ситуацій 

жоден вид діяльності підприємства не обходиться без проблем. Одна з основних цілей 

менеджменту полягає в тому, щоб мінімізувати кількість таких проблем шляхом вибору 

відповідних форм, методів і засобів управління, які дозволяють отримувати певні гарантії від 

ймовірних помилок і прорахунків.  

Діагностика розглядається як необхідний етап дослідження проблем, що мають місце в 

процесі життєдіяльності певної системи, який відбувається після виявлення проблеми в 

результаті контролю [2, c. 172 – 177]. Мета проведення діагностики – оцінка ефективності 

вибраної стратегії діяльності, дослідження стратегічної позиції підприємства за окремими 

напрямами його діяльності, оцінка сильних та слабких сигналів, що отримує підприємство із 

зовнішнього середовища [1, с. 167 – 220]. 
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Рис. 1. Класифікація типів і видів діагностики 

Задачі діагностики полягають у визначенні заходів, націлених на налагодження 

роботи всіх складових елементів системи, і способів їхньої реалізації. Не можна здійснювати 

управління на будь-якому господарському і управлінському рівні, не маючи чіткого 

уявлення про його стан. Завдання діагностики тісно переплітаються з двома іншими 

завданнями – прогнозом і аналізом походження. 

У економічній діагностиці дуже часто прогноз дозволяє уточнити діагноз. 

Дослідження процесу розвитку об‘єкта також допомагає краще усвідомити його реальний 

стан. У той же час діагностика є вихідним пунктом прогнозу, оскільки без чіткої та 

достовірної констатації сформованого положення не можливо оцінити альтернативи 

розвитку об‘єкта. Звідси можна зробити висновок, що проведення діагностичних досліджень 

необхідно у всіх структурах і на всіх рівнях управління. Діагностування – це дослідницький 

процес, а значить на нього автоматично переносяться всі основні вимоги, які пред‘являються 

до будь-якого дослідження. 

По-перше, воно повинне бути аутогенним, тобто основаним на першоджерелах (на 

первинній достовірній інформації будь-якого виду та будь-якій формі представлення). По-

друге – об‘єктивним. Точність – це третя вимога до правильності діагнозу. 

Існують наступні типи і види діагностики в управлінні. 

Ціль, задачі і відповідність вимогам, що пред‘являються до процесу діагностування, 

реальні, якщо все дослідження планується, організується і контролюється відповідно до 

логіки діагнозу. 
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Для того, щоб правильно оцінити стан об‘єкта діагнозу, необхідна система критеріїв, 

здатних адекватно відобразити специфіку конкретного об‘єкта з обліком факторів, які 

впливають на нього в той чи інший період часу. Це насамперед побудова системи показників 

для оцінки стану об‘єктів, розробка якісних та кількісних характеристик, шкали для виміру 

певних значень цих характеристик та показників. 

Діагностика також передбачає класифікацію можливих відхилень основних 

параметрів явищ, що досліджуються; їхніх проявів, процедури збору і обробки діагностичної 

інформації. У загальному вигляді проведення діагностичних досліджень зазвичай припускає 

порівняння стану вибраного об‘єкта з якою-не-будь нормою чи еталоном для того, щоб 

виявити наявність відхилень та визначити їхній характер – позитивний чи негативний. 

Для формування системи діагностики управління організацією необхідні: 

• дослідження базових показників господарської діяльності соціально-економічної 

системи; 

• всебічний аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансово-

економічний і техніко-технологічний стан підприємства; 

• експертна оцінка розроблених заходів і перспектив фінансового оздоровлення і 

превентивної санації і досягнення цілей прогнозування; 

• збагнення кількісно невизначених і якісно „надскладних‖ рівнів економічної 

організації фірми, що С. Бір позначає термінами „метасистема‖, „го-меостазис‖ і „ентелехія‖ 

організації, а Б. Райан - терміном „етичний світ‖. Метасистемні рівні і якості соціально-

економічних систем обумовлюють потребу в діагностиці як специфічному способі 

одержання і використання інформації. 

Таблиця 1. Оцінка діагностичної цінності ознак 

Найменування ознаки Параметри 

Значення коефіцієнта поточної ліквідності  

Значення коефіцієнта забезпеченості власними засобами  

Наявність збитків за підсумками основної діяльності  

Наявність збитків за підсумками фінансово-господарської 

діяльності 

 

Значення коефіцієнта втрати (відновлення) платоспроможності  

Оцінка динаміки показників групи рентабельності  

Оцінка тенденції розвитку виробничого потенціалу  

Аналіз і оцінка показників ділової активності  
Наявність і оцінка планів стратегічного розвитку  

Аналіз і оцінка наказів по обліковій політиці  

Наявність, оцінка й аналіз стандарту корпоративної культури  

Розглянемо застосування деяких положень теорії інформації до визначення цінності 

результатів діагностики в управлінні. Як міра виміру кількості інформації спочатку 

використовується синтаксична міра інформації. Інші міри виміру інформації знайдуть своє 

застосування при оцінці діагностичної цінності ознак (табл.1). 

Виявлення і дослідження специфічних властивостей економічної діагностики, що 

виявляються в управлінні дозволяє нам сформулювати наступні висновки: 

– об‘єктивний розвиток соціально-економічної системи означає появу нових якостей в 

об‘єкті управління; 

– процес розвитку приведе до зміни і самого суб‘єкта управління; 

– безупинний процес банкрутства, розпаду й одночасного виникнення нових 

підприємств і фірм свідчить про границі експертного знання як самого менеджера, так і 

застосовуваних експертних оцінок у діагностуванні кризи, її попередженні і методології 

виходу з неї; 

– висока ентропія ринкового макросередовища підприємств істотно знижує 

керованість, зменшує ступінь інформаційного контролю за зміною станів ситуації й 

імовірність прогнозування; 



 

50 

 

– постійна погроза кризових станів обумовлює виділення і посилення прогностичних, 

антикризових, попереджувальних функцій діагностики у відношенні стабілізації 

економічного розвитку підприємств. 
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Сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим роз- витком і 

впровадженням в усі сфери інформаційно-комп'ютерних технологій. Реалізація більшості 

логістичних концепцій і систем була б неможливою без використання швидкодіючих 

комп'ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та 

інформаційно-програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення 

логістичного процесу настільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу 

інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі та управлінні інформаційними 

потоками і ресурсами [1]. 

Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують матеріальний 

потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов'язує постачання, виробництво і 

збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних 

товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у 

необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання з 

мінімальними витратами й оптимальним сервісом.  

Інформація виступає рушієм діяльності логістичної системи і тримає її відкритою — 

здатною пристосовуватися до нових умов.  

Мета інформаційного забезпечення в логістиці полягає в тому, щоб отримати 

можливість управління, контролю і комплексного планування переміщення матеріального 

потоку.  

Для того щоб інформація ефективно підтримувала логістичні процеси побудова 

логістичної інформаційної системи повинна спиратися на шість основних принципів:  

1)Повнота і придатність інформації для користувача. Логістична інформаційна 

система повинна подавати інформацію в тому місці, того виду і повноти, що потрібна для 

виконання відповідних логістичних функцій і операцій. 

2)Точність. Точність вихідної інформації має принципове значення для прийняття 

правильних рішень. 

3)Своєчасність. Логістична інформація повинна надходити в систему менеджменту 

вчасно, як цього вимагають багато логістичних технологій, особливо заснованих на 

концепції «точно у термін».  

4)Орієнтованість. Інформація в логістичній інформаційній системі повинна бути 

орієнтована на виявлення додаткових можливостей поліпшення якості продукції, сервісу, 

зниження логістичних витрат.  

5)Гнучкість. Інформація, яка циркулює в логістичній інформаційній системі, повинна 

бути пристосованою до конкретних користувачів і мати найбільш зручний для них вигляд.  

6)Придатний формат даних. Формат даних і повідомлень, застосовуваний у 

комп'ютерних і комунікаційних мережах логістичної інформаційної системи, повинен 
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максимально ефективно використовувати продуктивність технічних засобів (обсяг пам'яті, 

швидкодію, пропускну здатність і т.д.).  

Різноманітні інформаційні потоки, які циркулюють всередині і між елементами 

логістичної системи, між логістичною системою і зовнішнім середовищем, утворюють 

логістичну інформаційну систему.  

Інформаційні системи в логістиці можуть створюватися з метою управління 

матеріальними потоками як на мікро-, так і на макрорівні.  

На рівні окремого підприємства інформаційні системи, у свою чергу, поділяються на 

три групи: планові; диспозитивні (або диспетчерські); виконавчі (або оперативні).  

Планові інформаційні системи створюються на адміністративному рівні управління і 

служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру.  

Диспозитивні інформаційні системи створюються на рівні управління складом або 

цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем.  

Відповідно до концепції логістики інформаційні системи, які належать до різних груп, 

інтегруються в єдину інформаційну систему підприємства. Розрізняють вертикальну і 

горизонтальну інтеграцію.  

Вертикальною інтеграцією вважається зв'язок між плановою, дис- позитивною і 

виконавчою системами за допомогою вертикальних інформаційних потоків.  

Горизонтальною інтеграцією вважається зв'язок між окремими комплексами завдань у 

диспозитивних і виконавчих системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків.  

В цілому переваги інтегрованих інформаційних систем можна сформулювати так:  

- зростає швидкість обміну інформацією;  

- зменшується кількість помилок в обліку;  

- зменшується обсяг непродуктивної, «паперової» роботи;  

- поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки. 

Таким чином, побудова логістичної системи підприємства залежить від багатьох 

рівнів інформаційного забезпечення логістичного сервісу і мінімальної величини витрат. 
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В умовах динамічного розвитку ринкового середовища, в якому функціонує 

підприємство, єдино правильним напрямом розвитку підприємства залишається 

інноваційний. Інновації та інноваційні процеси охоплюють усі фактори внутрішнього 

середовища підприємства, що дозволяє йому пристосовуватися до мінливого зовнішнього 

оточення. Тож, можна зазначити, що одним з головним напрямків інноваційної діяльності є 

інновації в товарній політиці, тому що товар з набором атрибутів є основою функціонування 

підприємства та отримання довгострокових конкурентних переваг. Інновації в товарній 

політиці неможливі без технологічним нововведень.  

В  сучасних умовах підприємства намагаються випереджати своїх конкурентів, і тому 

змушені постійно аналізувати новітні технології. Термін «інновація» походить від 
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латинського «innovato», що означає «оновлення» або «поліпшення». Поняття інновації як 

економічної категорії в науку ввів австрійський економіст І. Шумпетер (початок XX ст.) [3]. 

Товарна інноваційна політика – це обґрунтований, цілеспрямований алгоритм і 

комплекс управлінських, маркетингових дій, організаційно-економічних заходів, що 

спрямовані на формування умов для розробки, освоєння виробництва та комерціалізації 

конкурентоспроможних продуктових інновацій, стимулювання інноваційної діяльності, 

ефективне використання інноваційного та ресурсного потенціалу, та які будуть сприяти 

більш ефективному розвитку підприємства. Товарну інноваційну політику неможливо 

відокремити від реальних умов функціонування й розвитку зовнішнього середовища 

підприємства, від специфіки його виробничо-комерційної, інноваційної й маркетингової 

діяльності [2].  

Усі питання, пов‘язані з формуванням стратегії й тактики проведення товарної 

інноваційної політики, повинні вирішуватися відповідно до вимог ринку і поведінки 

конкурентів [2]. Варто відзначити, що механізм реалізації товарної інноваційної політики має 

ґрунтуватися на використанні системи організаційного та функціонального забезпечення, яка 

містить у собі сукупність засобів досягнення поставлених цілей і результатів діяльності.  

Інновації в товарній політиці є результатом інвестування в розробку та отримання 

нового знання, ідеї, що не використовувались з оновлення сфер життя людей (технології, 

продукція, організаційні форми існування соціуму (освіта, управління, організація праці, 

обслуговування, наука, інформатизація тощо)), та подальший процес впровадження 

(виробництва) цього з отриманням додаткової цінності (прибуток, випередження, лідерство, 

пріоритет, корінне поліпшення, якісна перевага, креативність, прогрес). З метою визначення 

сутності інновацій в товарній політиці необхідно визначити її специфіку та складові.  

Маркетингова товарна політика - це маркетингова діяльність підприємства, яка 

пов'язана з реалізацією стратегічних та тактичних заходів щодо забезпечення 

конкурентоспроможності товарів та формування товарного портфеля з метою задоволення 

потреб споживачів та одержання прибутку [6].  

Вона формується під впливом товарного потенціалу підприємства з урахуванням його 

товарного клімату. З  цього випливає, що товарний потенціал підприємства - це сукупність 

ресурсних, маркетингових та управлінських факторів внутрішнього середовища 

підприємства, які забезпечують його готовність і здатність до формування та реалізації 

маркетингової товарної політики. 

Враховуючи вище згадане, можна сказати, що інновації в товарній політиці 

підприємства мають охоплювати ресурсний, маркетинговий та управлінський блоки. Тому, 

інновації в товарній політиці підприємства - це нововведення, що є результатом інвестування 

в розробку, отримання та впровадження нового знання та ідей у сфері товарного потенціалу 

підприємства на основі використання можливостей його товарного клімату та сили з метою 

отримання нових та додаткових цінностей.  Враховуючи те, що товарні ресурси товарного 

потенціалу мають першочергову значимість, то необхідно здійснювати інновації в товарному 

портфелі підприємства, який характеризується широтою, глибиною, насиченістю, повнотою, 

гармонійністю, якістю товарів, їхньою споживчою цінністю, конкурентоспроможністю, 

життєвим циклом, новизною, ринковою атрибутикою (брендом, упаковкою, сервісною 

підтримкою), позиціонуванням [4]. 

Підприємства можуть здійснювати інновації в товарному портфелі шляхом його 

оновлення, модифікації, адаптації товарного портфеля чи товарів в товарному портфелі або 

їхньої сукупності. 

Інноваційний процес в управлінні товарною політикою на підприємстві повинен 

охоплювати такі етапи:  

1) ініціювання інновації (мета, завдання, ідеї інновації);  

2) маркетинг інновації (цільові ринки, маркетингові дослідження, комплекс маркетингу в 

розрізі інновації); 

3) фінансово-економічне обґрунтування інновації (план з обсягів продажу, прибутку, витрат, 

їхньої динаміки); 
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4) апробування інновації (тестування інновації в реальних умовах); оцінка інновації 

(контроль тестування інновації);  

5) дифузія інновації (реалізація та розповсюдження інновації) [5]. 

Результати маркетингового контролю управління товарною інноваційною політикою, а 

саме, аналіз товарного потенціалу підприємства сприяють формуванню стратегій змін в 

управлінні маркетинговою товарною політикою.  

Враховуючи це, виділяють такі стратегії: стратегія підтримки (припускає постійне 

вдосконалення товарного потенціалу підприємства (слідкування за новими технологіями в 

маркетингу, менеджменту та їхнє впровадження в управління маркетинговою товарною 

політикою); стратегія модифікації (потребує незначних змін у розрізі ресурсного, 

маркетингового та управлінського блоків товарного потенціалу (або розрізі визначених 

факторів кожного блоку товарного потенціалу, які мають середній стан розвитку); стратегія 

оновлення (потребує значних та корінних змін у всьому товарному потенціалі або в розрізі 

визначених факторів кожного блоку товарного потенціалу, які мають низький стан розвитку) 

[1,3].  

Як комплекс, система управління інноваціями в товарній політиці торговельних 

підприємств охоплює такі складові: ступінь новизни товарів, інноваційна товарна 

інтенсивність підприємства; програма та стратегії управління інноваціями в маркетинговій 

товарній політиці. 

Отже, можна зробити висновок, що інновації в товарній політиці підприємства - це 

нововведення, що стали результатом інвестування в розробку, отримання та впровадження 

нових знань та ідей, на основі використання можливостей товарного клімату підприємства, з 

метою отримання нових та додаткових цінностей.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТА 

ЗАКОРДОННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Вербицька Г.Л. 

к.е.н., доцент Національний університет «Львівська політехніка» 

 

В умовах загострення економічної кризи, що поставила на межу виживання багато 

підприємств, які ще донедавна успішно й стабільно функціонували, актуальним є питання 

мотивування персоналу до праці. Головною метою мотивування є отримання максимальної 

віддачі від персоналу, а, отже, підвищення загальної ефективності та прибутковості діючого 

підприємства. Кожен підлеглий повинен почувати себе потрібним організації і відчувати, що 

він приносить користь. Мотивування відіграє роль пускового механізму, що визначає, які 
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здібності й у якому ступені працівник захоче і зможе розвивати і використовувати в процесі 

праці. 

Вперше термін ―мотивування‖ було наведено А. Шопенгауером у статті ―Чотири 

принципи достатньої причини‖ [3]. Під мотивуванням будемо розуміти процес формування 

такого психологічного стану працівника, який зумовлює його поведінку, здійснює установку 

до діяльності, спрямовує і активізує його. Система мотивування персоналу є однією з 

важливих складових як системи управління персоналом в організації, так і системи 

забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. 

Одним із найважливіших елементів мотивації праці є пряме матеріальне стимулювання 

працівників, тому набуває актуальності проблема обґрунтування та розробки механізму 

оплати праці персоналу підприємства, яка стимулюватиме його до трудової діяльності. 

Беззаперечним є те, що у працівника, який отримує належну плату за свою працю, 

з‘являється почуття задоволеності працею та усвідомлення того, що він докладає частку 

своїх зусиль для ефективного функціонування підприємства. Тому керівник повинен 

старатись в термін виплачувати заробітну плату, за перевиконання плану виробництва 

виплачувати додаткову оплату, за певні заслуги надавати премії, надбавки до основної 

оплати праці. Безперечно, висока оплата праці дозволить підвищити продуктивність праці 

персоналу на певний період. Але все ж постійне збільшення рівня оплати праці не сприяє 

збільшенню трудової активності, а навпаки, з часом персонал звикає до такого роду 

мотивування. 

Останнім часом від найманих працівників можна почути, що на їх підприємствах діє 

система штрафів за порушення трудової дисципліни, хоча штрафні санкції є далеко не 

кращою системою мотивації персоналу, а протягування працівників до матеріальної 

відповідальності заборонено трудовим законодавством України. Психологи стверджують, що 

штраф не призводить до досягнення позитивного результату. Грошові стягнення злять 

людей. Психологи кажуть, що у оштрафованого співробітника виникає «виправдана 

незадоволеність» [1]. Вважаємо, що для підтримання дисципліни слід застосовувати не 

штрафи, а правила делегування відповідальності та відслідковування за її дотриманням. 

На Заході проблема мотивації персоналу розуміється набагато ширше, ніж в Україні. У 

нашій країні прийнято вважати, що людина працює виключно заради зарплати. Для 

побудови сучасної системи мотивування персоналу дуже важливо визначити основні мотиви, 

які примушують фахівців працювати ефективно і з повною віддачею для досягнення цілей 

організації і створити відповідний мотиваційний механізм [4]. При формуванні системи 

мотивування працівників на вітчизняних підприємствах доцільно скористатися світовим 

досвідом. Із всього розмаїття  моделей систем мотивації праці можна виділити, як найбільш 

характерні, японську, американську, французьку, англійську, німецьку, шведську моделі. 

Японська модель мотивування персоналу базується на трьох факторах: професійна 

майстерність, вік, стаж роботи. Вік і стаж є основою для визначення традиційної особистої 

ставки, а професійний розряд і результативність праці є базою для обчислення трудової 

тарифної ставки, яка називається «ставкою за кваліфікацію». Використання трудової ставки 

виключає можливість автоматичного зростання заробітної плати без підвищення кваліфікації 

працівника та зростання його трудового внеску, що посилює мотивацію до праці. 

Американська модель мотивування праці ґрунтується на матеріальних стимулах. 

Найбільшого розповсюдження отримали різноманітні модифікації погодинної системи 

оплати праці з нормованими завданнями,  та різноманітні форми преміювання. Гнучкість 

системи оплати праці досягається завдяки періодичній атестації співробітників, на основі 

якої встановлюється рівень оплати праці працівників на наступний період. Зарплата 

переглядається, як правило, в перший рік роботи кожних три місяці, після року роботи – раз 

в півроку або рік. 

Французька модель мотивування працівників містить дві складові при формуванні 

системи оплати праці: індексацію заробітної плати в залежності від вартості життя та 

індивідуалізацію оплати праці. Принцип індивідуалізації оплати праці у Франції 

здійснюється шляхом врахування рівня професійної кваліфікації, якості виконуваної роботи, 

кількості внесених раціоналізаторських пропозицій, рівня мобільності працівника.  
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В Великобританії існують дві модифікації системи оплати праці, що залежать від 

прибутку підприємства: грошова, основу якої становить регулярна доплата відповідної 

частки прибутку до встановленої заробітної плати, і акціонерна, яка передбачає часткову 

оплату у вигляді акцій. Крім того заробітна плата на деяких підприємствах Великобританії 

не є стабільною, а залежить від прибутку підприємств. 

Німецька модель мотивації праці ґрунтується на гармонійній комбінації з 

стимулювання праці і соціальних гарантій. Ринкове господарство Німеччини називається 

соціальним тому, що держава створює умови для всіх громадян, зупиняє прояви 

несправедливості і захищає всіх обділених і беззахисних.  

Шведська модель мотивації праці відрізняється сильною соціальною політикою, 

спрямованою на скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного 

доходу на користь менш забезпечених верств населення. Починаючи з 50-х років, шведські 

профспілки на переговорах щодо переукладання колективних трудових договорів проводять 

політику так званої солідарної заробітної плати, що ґрунтується на таких принципах: рівна 

оплата за рівну працю, скорочення розриву між розмірами мінімальної і максимальної 

заробітної плати.  

Сьогодні багато успішних компаній застосовують також нестандартні методи 

мотивації. Так, компанії Google, Яндекс, ВКонтакте, використовують, як засіб мотивації, 

безкоштовне чи пільгове харчування. Johnson & Johnson сприяє створенню у компанії 

сімейної і дружньої атмосфери. Компанії Toshiba, IBM, Polaroid сприяють виокремленню 

вільного часу для відвідання наукових заходів, підтримуючи винахідництво. В межах 

компанії ―Coca-Cola‖ функціонує корпоративний університет, який задовольняє майже всі 

потреби людей у навчанні, які прагнуть зробити кар'єру в цій організації. Він пропонує як 

стандартні тренінги в класі, так і дистанційні програми. Один раз на рік відбувається проект 

Innova, в рамках якого кожний співробітник має можливість викласти власні погляди на ті чи 

інші трудові процеси. Найкорисніші ідеї в майбутньому запроваджуються в роботу, а 

працівник отримує преміальні за ініціативу [2]. 

Отже, для формування належного ставлення до праці потрібно створити такі умови, за 

яких працівник сприймав би свою працю як свідому діяльність, необхідну для нормального 

матеріального забезпечення себе і сім'ї, як джерело самовдосконалення, основу професійного 

та службового зростання. Побудова ефективної системи мотивування на вітчизняних 

підприємствах неможлива без використання зарубіжного досвіду. 
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Зворотний зв‘язок між суб‘єктом та об‘єктом управління має значний вплив на 

організацію та функціонування систем, здатних до самоуправління. Незважаючи на різні 

точки зору науковців до визначення цього поняття, більшість дослідників погоджуються з 

тезою про те, що зворотний зв‘язок є регулюючим і захисним засобом належного 

функціонування системи управління персоналом. Рух інформації про кінцеві та проміжні 

результати впливу по його каналах, їх порівняння із запланованими (чи бажаними) станами 

системи дозволяє знайти розбіжності та відрегулювати процес управління відповідно до 

поставленої мети.  

Таким чином, зворотний зв‘язок між суб‘єктом та об‘єктом менеджменту перебуває в 

єдності з наміченими цілями, є обов‘язковою складовою процесу реалізації функцій 

управління і має застосовуватися на всіх етапах і стадіях управлінської діяльності. 

Будь-яке управлінське рішення, що стосується організаційних змін, є 

малоефективним, якщо його втілення у життя не супроводжується організацією зворотного 

зв‘язку з персоналом, використання якого дає можливість відстежити якість виконання, 

обґрунтованість та доцільність його прийняття, забезпечує своєчасне виявлення відхилень 

від запланованого та усунення несприятливих наслідків функціонування тощо.   

Сутність зворотного зв‘язку у процесі планування організаційних змін виражається в 

координуванні суб‘єктом спільних дій з об‘єктом, визначенні інтересів кожного учасника 

відносин та їх взаємоузгодженні, плануванні й подальшому врегулюванні кількості 

учасників, їх ролей, взаємозв‘язків, потоків та змісту інформації, об‘ємів ресурсів, а також 

інформуванні об‘єктом про обґрунтованість рішень та результативність дій суб‘єкта. 

Багато менеджерів, подібно людям у різних життєвих ситуаціях, соромляться 

надавати зворотний зв‘язок, але вони можуть навчитися зробити надання зворотного зв‘язку 

природною частиною їх стилю управління. Менеджери можуть поліпшити свої навики 

спостереження, стати більш точними в оцінках  і бути прихильнішими і конструктивнішими 

в наданні зворотного зв‘язку. 

Роль зворотного зв‘язку в підготовці персоналу до організаційних змін 

підтверджується транстеоретичною моделлю змін Джеймса Прочаски [1], яка говорить про 

те, що управлінські стратегії, що викликають зміни, базуються на готовності індивідуума 

змінитися. Модель об‘єднує стадії зміни, баланс рішень і процеси зміни. Дана модель 

включає 5 стадій і 10 процесів зміни. Вона грунтується на тому, що люди проходять через 

п‘ять стадій зміни, і готові діяти в межах позначених періодів (раніше або пізніше). 

Протягом кожної стадії індивідууми певною мірою змінюються, самостійно або з 

підтримкою інших. 

Перша стадія – це передроздум. Вона застосовується до людей, які не мають наміру 

діяти протягом наступних 6 місяців. Друга стадія – це роздум. Вона застосовується до тих, 

хто має намір діяти протягом наступних 6 місяців. Третя стадія – це підготовка. Індивідууми 

в цій стадії мають намір діяти в межах наступних 30 днів. Четверта стадія – це дія. Дія 

застосовується до людей, які знаходяться в процесі підготовки до дії або до тих, хто зробив її 

протягом попередніх 6 місяців. П‘ята стадія – це підтримка. Вона застосовується до людей, 

які внесли відверті зміни більш ніж 6 місяців тому. 

Джеймс Прочаска та інші [1, 2, 3] проводили дослідження, яке застосувало модель в 

різних ситуаціях, від припинення паління до зміни робочих зразків поведінки. Вони 

відкрили, що через різні установки і ряди поведінки людей, які ще не почали діяти, 

приблизно 40% знаходяться в передроздумі, 40% знаходяться в стадії роздуму і 20% 

знаходяться в стадії підготовки. (40/40/20, можливо, не зовсім точний поділ). Це означає, що 
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коли менеджер намагається здійснити зміну, чекаючи, що підлеглі прислухаються до 

зворотного зв‘язку, а потім виконають, більшість з них не готові зробити так найближчим 

часом. Це не означає, що зворотний зв‘язок залишиться непочутим. Швидше, це матиме 

ефекти на різних стадіях зміни, залежно від готовності одержувача змінитися. У організаціях 

зворотний зв‘язок є частиною процесу в контексті організаційної культури. Менеджерам, що 

намагаються привести до зміни, перша за все, потрібно пам‘ятати, що деякі працівники, 

можливо, не готові змінюватися.  

Згідно з транстеоретичною моделлю, персональна стадія зміни залежить від балансу 

рішень. Баланс рішень посилається на сприйняття працівником доказів „за‖ і „проти‖ зміни. 

У стадії передроздуму, недоліки переважують переваги. У стадіях роздуму і підготовки, „за‖ 

починають переважувати „проти‖. Щоб перейти від стадії підготовки до дії, „за‖ повинні 

переважити „проти‖.  

Зобов‘язання змінитися повинне відбутися, коли переваги переважують над 

недоліками.  

Процеси, що продукують зміну, є різними для кожної стадії зміни, і це викликає 

потребу у відповідних для стадії втручаннях, щоб просувати готовність змінитися в даних 

індивідуумах. Протягом передроздуму, три процеси заохочують зміну. Усвідомлення 

посилюється від більшої обізнаності про проблему і потенційні рішення. Знаючи, що 

одержувач зворотного зв‘язку знаходиться в стадії передроздуму, менеджер може 

використовувати зворотний зв‘язок, щоб обговорювати продуктивні сили і слабкі сторони, 

розглядати області для продуктивного поліпшення, і пропонувати можливі дії для розробки і 

зміни поведінки. Проте, менеджер не повинен чекати, що працівник відповість. Декілька 

повторень, можливо, необхідні, в 3-х або 6-ти місячний інтервал, перед тим, як працівник 

буде готовий бачити вигоди від зміни. 

Інший процес протягом передроздуму – це драматичне полегшення. Ймовірно, 

працівник відчуває емоційне збудження, задоволення від позитивного продуктивного 

зворотного зв‘язку, але можлива і загроза від негативного зворотного зв‘язку і побоювання 

відмови, передчуття, що спроба навчитися і покращити роботу не матиме успіху. Менеджер 

може  надихнути на успішну зміну, розповісти про тих, хто досяг успіху за подібних 

обставин. Третій процес зміни протягом передроздуму – це переоцінка оточуючих з 

працівником, який визнає, що зміна може мати позитивний ефект в суспільному і робочому 

оточенні. Це означає визнання працівником того, що зміна його власної роботи також 

допоможе загальній праці групи або відділу. 

Тому метою менеджера в роботі з працівниками в передроздумі є допомога у визнанні 

продуктивних проблем. Вони мають справу з емоціями працівників (особливо їх 

побоюванням відмови, емоціями невпевненості),  надихають їх і вказують вигоди від зміни 

та показують довіру до їх здатності змінитися. 

Головний процес зміни протягом роздуму – це самопереоцінка. Це наростаюче 

розуміння того, що зміна важлива для самовизначення, щастя й успіху. Менеджер може 

допомогти працівнику визнати, що він  може змінитися. Втручання потрібне, щоб визнати 

поточне самовизначення працівника, як успішного індивідуума і встановити рівень 

самовпевненості. Люди, які вірять, що вони можуть принести позитивні результати (тобто, 

той максимум в самоефективності), більш ймовірно, бачать вигоду від спроби змінитися. 

Деяка переоцінка, можливо, потрібна, щоб підняти шкалу з „проти‖ від спроби змінитися до 

„за‖ з працівником, який вірить, що дана зміна може дійсно бути досягнута і матиме 

позитивні результати.  

Процесом зміни протягом підготовки є  самолібералізація (звільнення). Це віра в те, 

що зміна може бути успішною, і постановка твердого зобов‘язання до зміни. Це трапляється, 

оскільки менеджер укріплює самопереоцінку працівника і розвіює всі причини  сумніву. 

Чотири процеси зміни добре працюють протягом стадії дії і стадій підтримки зміни. 

Менеджмент підкріплення визнає зовнішні стимули (заробітна плата, статус, просування) і 

внутрішні чинники (відчуття виконаного обов‘язку,  професійний ріст), які є результатами 

зміни. Протилежні обставини замінюють нову поведінку і процеси думки для старих звичок 

роботи. Допоміжні взаємовідносини спричиняють пошук і використання соціальної 
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підтримки зміни. Стимулюючий контроль  реструктуризує оточення, щоб викликати нову 

поведінку і обмежити старі звички.  

Прикладом стимулюючого контролю є уникання непродуктивних робочих звичок, як 

наприклад, йти до кімнати відпочинку на легку закуску і дружню бесіду або не брати роботи 

додому, щоб гарантувати, що вільний час відводиться  для сім‘ї.  

Менеджери можуть підтримувати кожен з цих процесів зміни. Вони можуть 

запропонувати нову поведінку, яка замінить стару; можуть забезпечити заохочення, оскільки 

нова поведінка розвивається; можуть реструктуризувати оточення або запропонувати шляхи, 

яких працівники будуть дотримуватися самостійно. Менеджер має поважати неробочий час 

працівника і не втручатися у його сімейні справи та дозвілля. 

Працівники повинні прийняти на себе відповідальність і зобов‘язання до зміни, 

визнати це та бути відповідальними за продуктивне поліпшення.   

У моделі зміни Дж. Прочаски наголос робиться на те, що менеджери можуть 

втрутитися, щоб збільшити шанси працівника змінитися, і що шлях зробити це – визнати, що 

вірогідність того, що працівник здійснить дію, залежить від стадії зміни працівника [1]. 

Втручання має бути індивідуалізованим, щоб відповідати готовності працівника змінитися. 

Це знизить стрес і час, що потрібен для зміни. 

Крім того, шляхи втручання визнають, що всі працівники можуть брати участь в 

процесі зміни, і що вони не невдахи, якщо ще не готові діяти. Тому, наприклад, осмислення 

інформації, отриманої під час спілкування про потребу зміни, є цінним для працівників у 

стадії передроздуму, допоможе їм рухатися до стадії роздуму. Тиск на цих працівників до 

вчинення дії може тільки спричинити обурення і викликали опір. Проте, працівникам, які 

готові діяти, може допомогти порада про подолання бар‘єрів і нагород для удосконалення. 

Мартін Дельтон та Георг Холленбек [3] на основі моделі Дж. Прочаски довели, що 

полегшення зміни після зворотного зв‘язку вимагає розуміння процесу зміни та умов, що 

сприяють продовженню змін в поведінці. Їх спрощена, чотирьохрівнева  модель зміни 

містить в собі:  

a) обізнаність (самоусвідомлення потреби до зміни);  

б) підготовку до зміни і планування розвитку (створення зобов‘язання змінитися, 

установка цілей і розробка плану дії);  

c) початок дії (робота, яка потрібна, щоб розробити нову поведінку або відкинути 

стару); 

д) підтримку вигоди (розробка процесів, щоб підтримувати вигоду).  

Відмова від зміни може бути результатом початку процесу зміни в неправильному 

напрямку, наприклад, переходом до дії без відповідного планування. 

Таким чином, щоб встановити зворотний зв‘язок, який би ефективно використовували 

їх підлеглі, менеджерам потрібно зрозуміти процеси зміни. Якщо підлеглі знаходяться на 

початковій стадії визначення їх сильних і слабких сторін, їм потрібен час і допомога, щоб 

застосувати інформацію, прийняти її й зрозуміти її значення. Потім вони будуть готові 

використати подальший зворотний зв‘язок, щоб підготуватися до зміни і планувати 

стратегію розвитку. Врешті-решт, оскільки вони прогресують до початку дії й шляхів їх 

успіху, зворотний зв‘язок набуде нового значення. Зрештою, зворотний зв‘язок стане 

частиною зміни і коректування. Секретом ефективного зворотного зв‘язку є рух від 

початкової стадії визнання до встановлення багатообіцяючих, реалістичних цілей для 

розробки і поліпшення роботи  організації відповідно до цих цілей.  
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Найважливішими критеріями розвитку підприємств України в умовах сучасного 

господарювання стають швидкість і якість впровадження нових управлінських систем та 

інформаційно-технологічних методів. Саме тому стає нагальною потреба у використанні 

інноваційного маркетингу, що є гарантом успіху діяльності господарюючих суб‘єктів, 

оскільки забезпечує виявлення і контроль тих факторів, які виявляють умови тривалого 

виживання і розвитку на ринку. 

Поєднання маркетингової та інноваційної діяльності здійснюється в процесі 

інноваційного маркетингу. Ринок інновацій є однією з форм економічних відносин між 

власником інтелектуальної власності та покупцем, що має право володіння, користування й 

розпорядження, в результаті чого відбувається еквівалентний обмін платоспроможного 

попиту покупця на споживчу цінність, що містяться в інноваційному продукті. 

Питання інноваційного маркетингу на сьогоднішній день є досить актуальним і 

розглядається в працях багатьох фахівців, до числа яких можна зарахувати Л. Л. Антонюка, 

С. В. Близнюка, Г. Я. Гольдштейна, С. М. Ілляшенка, Ф. Котлера, В. Г. Мединського, 

В. Ф. Оберемчука, С. Ф. Покропивного, А. М. Поручника, В. С. Савчука, С. Холлесена, 

Т. Н. Циганкова та іншіх науковців. 

Досліджуючи особливості діяльності підприємств, що стали на шлях інноваційного 

розвитку варто визначити концептуальні засади маркетингу інновацій [3]. 

Під інноваційним маркетингом прийнято розуміти таку концепцію ведення бізнесу, 

яка здійснюється на основі створення вдосконаленої або принципово нової продукції 

(інновації) і використання вдосконалених чи принципово нових (інноваційних) методів, 

інструментів та форм маркетингу під час створення та розповсюдження такої продукції для 

найбільш ефективного задоволення запитів як споживачів, так і самих виробників. 

Що стосується інновації, то це кінцевий результат нововведення, що діє в напрямі 

досягнення позитивного ефекту та створення нових або вдосконалених 

конкурентоспроможних товарів, що мають намір задовольняти потреби споживачів. З 

моменту виходу інформації про новий товар за межі підприємства починається процес 

дифузії інновації, тобто розповсюдження новинки в суспільстві. 

Однією з найважливіших умов реалізації розвитку інновацій є маркетинг. Саме з його 

допомогою підприємства можуть виробляти такі товари, які необхідні споживачам. 

Концепція маркетингу інновацій може стати тим щаблем, який дозволить досягти 

таких результатів, коли інтереси споживачів, виробників і суспільства в цілому поєднаються. 

Оскільки товари, що пропонуються на ринку на даний момент, в повній мірі не 

задовольняють потреби споживачів, то потрібна нова, інноваційна продукція, при 

виробництві якої ці запити будуть враховані.  

При проведенні підприємством інноваційної діяльності вагомого значення набувають 

принципи, що використовуються під час реалізації маркетингових заходів. Слід звернути 

увагу насамперед на такі принципи інноваційного маркетингу: 

 пріоритет на досягнення кінцевого результату інновації; 

 інтеграція виробничої, дослідницької та маркетингової діяльності в систему 

менеджменту підприємства; 

 завоювання деякої частки ринку у відповідності із довгостроковою метою, що 

стоїть перед даним інноваційним проектом; 

 націленість на довгострокову перспективу, що вимагає відповідної уваги до 

досліджень, що прогнозуються, розроблення на їх основі інновацій, що гарантують 

високопродуктивну діяльність; 
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 застосування взаємоузгоджених та взаємозалежних стратегій і тактик активного 

пристосування до вимог потенційних споживачів інноваційної продукції із цілеспрямованим 

впливом на їх інтереси [2]. 

Аналіз розробки процесу інновацій свідчить, що він передбачає як дослідницько-

конструкторські і науково-дослідні роботи, так і маркетинг інновацій у їх взаємозв‘язку. При 

цьому слід звернути увагу, що з погляду відповідного товаровиробника-інноватора 

інноваційний маркетинг пов‘язаний зі спрямованістю виробництва і збуту інноваційного 

товару на задоволення існуючих та перспективних потреб споживачів, формулювання і 

стимулювання попиту на нову продукцію. Дослідницько-конструкторські та науково-

дослідні роботи є втіленням наукових і технічних досягнень в інноваційний продукт, здатний 

задовольнити потреби споживачів та принести прибуток їх виробнику. 

При проведенні інноваційної діяльності слід звертати увагу на те, що: 

 інноваційний продукт повинен відповідати потребам споживачів, а не досягненням 

технічної переваги; 

 вихід на ринок інноваційної продукції повинен бути підкріплений корисною 

інформацією про товар, щоб споживачі розуміли, чому необхідно купувати даний товар; 

 перед впровадженням інновації на ринок необхідно провести маркетингове 

дослідження даного ринку; 

 діяльність маркетингу повинна підкріплювати конкурентні переваги виробу. 

Основною розбіжністю між інноваційним маркетингом і маркетингом традиційних 

товарів є те, що в першому випадку маркетологи постійно займаються пошуком 

прогресивних шляхів задоволення потреб споживачів, або ж пошуком прихованих чи певних 

нових запитів, і, відповідно, шляхів їх задоволення. 

Інфраструктура інноваційного маркетингу в Україні на сьогоднішній день є 

несформованою, що говорить про відсутність вітчизняного конкурентоспроможного ринку 

інновацій. Отже, саме даний час є поштовхом для того, щоб здійснити великий прорив у 

сфері інноваційної діяльності. Зважаючи на відсутність чіткості в політиці державної 

підтримки діяльності інноваційного маркетингу можна зробити висновок, що для України це 

є однією з найбільш актуальних перешкод на шляху до інноваційного розвитку. Проте, 

позитивним є те, що на сьогоднішній день відома велика кількість країн, які на своєму 

прикладі довели, що країні необхідна державна підтримка для її ефективного розвитку. Тому 

присутність такої інформації про досвід інших країн і можливість її використання з 

урахуванням усіх недоліків дозволяє розраховувати на ефективний процес державного 

регулювання і на території Україні. Крім того, збільшення кількості інноваційної продукції 

повинно стимулювати появу відповідної якості нового рівня, на чому і повинна базуватися 

концепція інноваційного маркетингу [1]. 

Здійснення господарської діяльності, що базується на маркетингу інновацій, дасть 

підприємству виявити і здійснити нереалізовані ринкові можливості для укріплення його 

позицій на ринку, підвищення конкурентоспроможного рівня, забезпечення умов 

ефективного розвитку та підвищення ефективності функціонування. Концепція маркетингу 

інновацій на сьогоднішній день є провідною концепцією, яка допомагає підприємствам 

здійснювати величезний стрибок вперед у своїй діяльності та дозволяє перехід на новий, 

якісніший рівень розвитку. Це, в свою чергу, дозволить товаровиробникам, зокрема 

українським, наздогнати іноземні підприємства, що працюють в аналогічній галузі, а згодом 

– зайняти лідируючі позиції як на внутрішньому, так і на світовому ринку. 
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В даний час сучасна концепція інноваційного маркетингу потребує від продуцента 

постійних наукових досліджень, підвищення гнучкості виробництва, ефективної 

цілеспрямованості нововведень. Гармонізація взаємодії цих елементів дає змогу суттєво 

зменшити зону економічного ризику, що пов‘язаний із виведенням нового товару на ринок. 

Комерційний успіх інноваційного продукту, відповідність його корисних властивостей 

вимогам цільового сегмента ринку багато в чому залежать від участі фахівців з маркетингу в 

пошуку, оцінюванні та реалізації ідей нових товарів. Ця участь має базуватися на сучасному 

аналітико-методичному апараті, новому розумінні ролі маркетингових досліджень у 

підвищенні ефективності інновацій [4]. 

Можна сказати, що формування товарної інноваційної політики сучасного 

підприємства — це перманентний процес, що потребує значних інвестицій і здійснюється в 

кілька етапів. На мою думку створення нового продукту — це суто творча діяльність, що в 

ній фінансові ресурси не завжди є вирішальними. Поряд з ресурсами потрібні ще й засоби 

ефективного маркетингового забезпечення та підтримки інноваційної діяльності, засоби, що 

поєднують у собі науковий пошук та мистецтво маркетингу. 

Одним із важливіших завдань інноваційної політики підприємства є розвиток 

внутрішнього ринку, що передбачає його розширення за рахунок наповнення вітчизняними 

товарами, підвищення їх якості та конкурентоспроможності [5]. Враховуючи предметну 

спрямованість цієї  політики та її націленість на товарну продукцію, я можу визначити її як 

товарну інноваційну політику. Серед усієї номенклатури товарної продукції на 

внутрішньому ринку особливе місце належить товарам (включаючи також послуги, роботи 

та технології), які відзначені інноваційними властивостями, характеризуються 

конкурентоспроможністю, а їх використання пов'язане з отриманням комерційного, 

соціально-економічного або якогось суспільно корисного ефекту, що визначає їх як 

інноваційні товари. У цьому контексті, враховуючи суспільну значущість розвитку сегмента 

ринку інноваційних товарів, то збільшення їх питомої ваги в загальному обсязі товарів, 

підвищення їх якості та конкурентоспроможності визначено одним із пріоритетних завдань 

товарної інноваційної політики, яка є складовою  інноваційної політики підприємства 

Враховуючи, що метою інноваційної політики підприємства є сприяння генезису і 

поширенню інноваційних процесів, логічним завершенням яких є створення інноваційних 

продуктів і просування їх на ринок, та зіставлення завдань і предметної спрямованості 

інноваційної політики за цими ж позиціями  дозволяє визначити, що інноваційна політика 

має більш змістовне наповнення і її предметом і повним циклом інноваційного процесу. 

Тобто товарна інноваційна політика деталізує заходи інноваційної політики в цій предметній 

галузі і водночас вона є за теперішніх умов утвердження інноваційної моделі розвитку 

національної економіки стрижневою складовою товарної політики. 

Отже, товарна інноваційна політика - комплекс заходів з управління розробкою, 

виготовленням, виведенням на ринок і просуванням на ньому нових товарів, які дають 

можливість повніше реалізувати потенціал підприємства, забезпечити більший ступінь 

задоволення запитів споживачів, привести внутрішні можливості розвитку підприємства у 

відповідність до зовнішніх, що породжуються ринком [3]. Її метою є формування 

ефективного у виробництві, збуті і споживанні товарного асортименту, що дозволяє 

збільшити прибуток і (чи) ринкову частку підприємства-інноватора, розширити його 

адаптаційні можливості до змін умов господарювання, забезпечити умови тривалого 

виживання й розвитку на ринку у відповідністю з визначеною місією і мотивацією 

діяльності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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З урахуванням цього, інновації в маркетинговій товарній політиці підприємства 

мають охоплювати ресурсний, маркетинговий та управлінський блоки. 

При цьому сила підприємства характеризується станом факторів його внутрішнього 

середовища (управління, маркетинг, персонал, фінансово-економічний потенціал, техніко-

технологічне забезпечення, дослідження та розробки, імідж та корпоративна культура 

Формування товарної інноваційної політики (вона є елементом маркетингу інновацій) 

передбачає аналіз існуючого бізнес-портфеля підприємства. Він передбачає наступні етапи 

[1]: 

- аналіз частки кожної бізнес-одиниці (товарної лінії або окремої товарної одиниці) в 

загальних обсягах продажу і прибутку та оцінка за його результатами відповідності обсягів 

збуту обсягам прибутку; 

- аналіз структури бізнес-портфеля за допомогою методів матричного аналізу (БКГ; 

McKinsey). 

Нова продукція доповнює товарний асортимент підприємства і дає йому можливість 

конкурувати з продукцією інших виробників, пропонуючи споживачам більше, ніж 

конкуренти, як з погляду різноманітності товарів, так і з погляду способів і умов їх 

реалізації, а також передпродажного і післяпродажного сервісу. Варто також врахувати ті 

обставини, що підприємство, яке постійно здійснює технологічні і технічні зміни чи 

зрушення на ринках, не буде захоплене зненацька, коли існуючий товар застаріє. Більш того, 

виробництво різноманітних за призначенням, а також сферами їх застосування товарів 

дозволяє при зміні кон'юнктури споживчого попиту отримувати більш-менш стабільний 

прибуток по черзі за рахунок різних товарів. 

За результатами аналізу діагностують послаблення ринкових позицій і зниження 

ефективності виробництва і збуту окремих бізнес-одиниць та визначають доцільність 

коригування існуючого бізнес-портфеля: зняття з виробництва безперспективних товарних 

ліній та (чи) окремих товарних одиниць; модифікація (удосконалення) тих, що мають 

ринкові перспективи; створення і просування на ринок нових товарних ліній чи окремих 

товарних одиниць, як доповнення існуючого бізнес-портфеля чи коригування [2]. 

У цих умовах доцільним є орієнтація на нові товари, аналогів яким немає, або на 

товари, що задовольняють існуючі потреби, але відмінним від традиційних способом. Пошук 

ідей для розроблення таких товарів має досить специфічний характер: слід прогнозувати 

можливі напрямки розвитку НТП, технологічні і технічні прориви, соціальні, демографічні й 

екологічні зміни, аналізувати нові запити споживачів, прогнозувати їх можливі зміни і 

виявляти їх причини. На основі цього слід прогнозувати можливий попит у майбутньому, у 

тому числі потенційні чи приховані потреби. Виходячи з цього треба обґрунтувати сутність 

товарної інноваційної політики як економічної категорії. Головними сутнісними складовими 

товарної інноваційної політики є чотири поняття – «товар», «інновація», «товарна політика», 

«інноваційна політика» [1]. 

Отже, товарна інноваційна політика – одна із найістотніших і складних сфер 

інноваційної маркетингової діяльності підприємства, що вимагає глибоких знань, 

доскональної пророблення при її формуванні і подальшій адаптації до сучасних умов 

розвитку вітчизняної економіки. 
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В современных условиях функционирования, кадровые службы организаций все чаще 

прибегают к использованию нетрадиционных методов набора персонала, так как привычные 

всем резюме и собеседования не имеют достаточного уровня достоверности в поиске 

нужного кандидата на должность. 

При планировании процесса набора персонала, организации стремятся получить 

наиболее профессиональных и квалифицированных специалистов, которые принесут 

существенный вклад в развитие организации, повышении ее прибыльности и 

конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Всего в мировой практике выделяется 6 основных специфичных методов отбора 

персонала, хотя на самом деле их гораздо больше. К основным нетрадиционным методам 

относят:  

 brainteaser-интервью;  

 физиогномику;  

 шоковое интервью;  

 соционику;  

 графологию;  

 изучение отпечатков пальцев.  

Каждая из выделенных методик отличается своей оригинальностью и способом 

применения на практике. Однако в рамках данной работы рассмотрим один из 

предложенных методов детально, а именно brainteaser-интервью. 

Метод brainteaser-интервью или иначе этот метод называют «щекотка мозга», 

используется при отборе персонала, главными качествами которого является креативность и 

наличие аналитических навыков. Соискателю предлагается решить небольшую задачу на 

логику, либо менеджер по подбору кадров задает вопрос, который не касается темы 

разговора. При этом ответ кандидата должен быть оригинальным и необычным. Это 

свидетельствует о его нестандартном мышлении и способности выходить за рамки 

привычного мышления ради поиска ответа на заданный вопрос.  

Данный метод занимает второе место по популярности применения на практике, 

уступая позиции лишь методу шокового интервью. Вполне вероятно, что такое положение 

обусловлено тем, что шоковое интервью гораздо проще в применении и оценке его 

результатов, оно требует меньше времени на подготовку к его проведению и не всегда 

подразумевает применение сложных логических или умственных вопросов, на которые 

должен дать ответ сначала менеджер проводящий интервью, чтобы в дальнейшем оценить 

ответ испытуемого. 

Наибольшую популярность методу принесла компания Microsoft, руководители 

которой являются не только приверженцами метода, но и авторами многих широко 

используемых вопросов. Так, например, есть корпоративная легенда о том, что один из 

менеджеров компании, идя по улице, придумал вопрос: «А почему крышки 

канализационных люков круглые?». И не только придумал, но и с успехом использовал его 

во многих интервью. 

Вопросы brainteaser-интервью делятся на несколько групп:  
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 задачи на логику; 

 задачи без четкого заданного ответа; 

 упражнения на креативность человека и оригинальность его мышления.  

В зависимости от того, специалист какого профиля необходим организации, кадровая 

служба определяет наиболее подходящий блок вопросов. При стремлении отобрать из 

претендентов на должность самого креативного, менеджерами может на собеседовании 

применяться несколько блоков вопросов одновременно. 

Первая группа вопросов, которая применяется при использовании метода – задачи на 

логику с определенными, заранее известными работодателю ответами. К примеру, 

логическая задача про две двери, за одной из которых – смерть, а за другой – продолжение 

пути, и двух стражах, один из которых всегда говорит правду, а другой всегда врет. Нужно с 

помощью наводящих вопросов стражам определить, какую дверь стоит открыть. Такие не 

хитрые задачи позволяют определить не только креативность человека, но и его 

коммуникативные качества. Ведь от правильно сформулированного и заданного вопроса 

зависит исход решения задачи.  

Задачи без четко заданного ответа на практике применяются реже, чем задачи на 

логику. Суть данного блока задач состоит в том, чтобы проверить аналитические 

способности кандидата. Например, задача может содержать условие о числе парикмахеров в 

мире. При ответе на этот вопрос оценивается не столько креативность человека, сколько 

логическое мышление. Примерный ход мыслей кандидата может быть таким: «В мире – 7 

миллиардов человек. Две трети из них ходят в парикмахерскую. Один парикмахер в день 

обслуживает 6 человек. В итоге, в мире насчитывается…» У представителей консалтинговых 

компаний обычно имеются целые бизнес-кейсы специально разработанных подобных задач. 

Последний блок задач «щекотки мозга» – упражнения на креативность человека и 

оригинальность его мышления. К примеру, рекрутер просит будущего менеджера продать 

вагон мороженого, пропахшего рыбой, а инженера – сконструировать солонку из трех 

зубочисток. Однако, задавать такие вопросы дворникам является совершенно нелепым, 

поэтому стоит отметить, что данные методы по большей части применяется для 

руководящих должностей, либо сотрудников отдела по разработке инноваций, где 

креативное мышление является основой всей работы подразделения.  

Данный метод преимущественно используют отечественные представительства 

зарубежных компаний, для которых очень важны неординарность и оригинальность 

мышления. По их мнению, люди, которые обладают этими качествами, могут предложить 

новую инновационную идею для развития компании и с этим тяжело не согласиться.  

Brainteaser-интервью подходит для профессий, в которых важна креативность 

человека, например, для менеджеров по рекламе, пиар-менеджеров, аудиторов, 

программистов и прочих представителей умственного труда.  

Применение нетрадиционных методик при наборе персонала ужесточает условия для 

прохождения кандидатом испытания, тем самым повышая конкуренцию на рынке труда. 

Ведь при проведении анализируемого метода стоит учитывать психологические особенности 

кандидата. Соискатель может обладать уникальными профессиональными знаниями и уметь 

подходить к решению вопроса с неожиданной стороны, однако проблема с общением, 

волнение или даже страх, могут существенно повлиять на исход отбора. Таким образом 

организация может отказаться от нужного специалиста даже не подозревая об этом. Чтобы 

избежать такого положения, менеджеру по кадрам заранее стоит пригласить 

профессионального психолога, которые даст свою оценку кандидату. 

Применение нетрадиционных методов на практике обособленно не принесет 

ожидаемого результата. Именно поэтому организации стараются использоваться 

комбинации различных методик и подходов. Как правило, нетрадиционные методы 

используются как дополнение к уже привычным всем собеседованиям и резюме. 
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Процес управління організацією складається з окремих управлінських циклів, кожен з 

яких можна розділити на ряд самостійних операцій. Цими операціями, як відомо, є збір і 

передача інформації про об‘єкт управління, її обробка й аналіз, вироблення на основі цього 

аналізу управлінського рішення, передача рішення на об‘єкт управління і його реалізація цим 

об‘єктом, порівняння отриманих внаслідок реалізації рішення показників з їх планованими 

величинами. 

Процеси управління належать до складних явищ. Зрозуміти ж сутність складних явищ 

і одержати про них достовірні дані можна тільки багаторазово спостерігаючи за поведінкою 

досліджуваного об‘єкта чи явища.  

Оскільки предметом праці управлінського процесу є інформація, то кількісну оцінку 

якості управління варто давати насамперед з інформаційних позицій, а дослідження 

існуючих процесів управління необхідно проводити з використанням принципів системного 

аналізу. 

Дослідження процесів управління організацією складається з цілком певних 

послідовних етапів: а) постановка завдання і визначення цілей дослідження; б) обстеження 

існуючих форм, їх оцінка і порівняльний аналіз; в) визначення вузьких місць в 

управлінському процесі; г) визначення факторів, що відіграють головну позитивну і 

негативну роль в управлінні досліджуваним об‘єктом; д) пошук критеріїв, що оцінюють 

ефективність управління; е) розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення 

ефективності управління, і їх експериментальна перевірка. При виборі методу дослідження 

необхідно враховувати його здатність надавати достовірну інформацію про досліджуваний 

об‘єкт.  

Водночас потрібно враховувати й економічність методів. Існують різні зо формою й 

ефективністю методи дослідження управлінських процесів і організації праці керівників. 

Найвагоміші з них такі: хронометраж, моментні спостереження, фотографії і самофотографії 

робочого дня тощо. Усі вони мають ті чи інші недоліки, що становлять сутність процесів 

управління. 

Моментні спостереження неможливо застосовувати в принципі при дослідженні 

управлінських процесів і розподілі витрат робочого часу керівників, що дають досить 

об‘єктивну характеристику організації їхньої праці, тому що діяльність керівників має дуже 

широкий діапазон, що до того ж далеко не ідентичний у різні дні. 

Неефективна при вивченні процесів управління й розподілу часу і самофотографія. 

По-перше, тому що вона сама вносить істотні перешкоди у сформований управлінський 

процес і вимагає від керівників значних додаткових витрат часу. По-друге, керівники далеко 

не завжди фіксують усі елементи управління і витрати часу за конкретними напрямками. Це 

веде до того, що реальне навантаження керівника в процесі виконання ним функцій 

управління значно більше, ніж отримане методом само фотографії. 

http://opersonale.ru/
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Хронометраж і фотографія робочого дня дають досить точні результати в застосуванні 

до вивчення витрат робочого часу керівників, але їхній недолік полягає в тому, що вони 

оцінюють лише чисто кількісні аспекти управлінської діяльності і фактично не дають її 

якісного аналізу. 

У зв‘язку з цим для дослідження процесів управління найбільш ефективних 

поведінковий метод, який поєднує у собі елементи фотографії і хронометражу. 

Сутність поведінкового методу полягає в тому, що він дозволяє фіксувати плин 

процесів шляхом багаторазового спостереження за діяльністю управлінського персоналу в 

реальній виробничій обстановці. При поведінковому методі  дослідження фіксується цілий 

ряд показників, що характеризують діяльність окремих керівників.Звичайно, поведінковий 

метод трудомісткий і вимагає, щоб провідні спеціалісти дослідження знали виробничі 

взаємозв‘язки, мали певні навички проведення досліджень і мали відповідну кваліфікацію. 

Головна вимога до методів дослідження управлінських процесів і організації праці 

керівників полягає в тому, що система управління підприємством повинна мати таке ж саме 

або більше різноманіття та швидкодію програм дій, що відповідає можливому різноманіттю 

впливу середовища на систему, що управляється. 
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Економічний розвиток країни і НТП здійснюється раціональним використанням 

потенціалу національних ресурсів. Вітчизняні політологи і науковці, зокрема, директор 

Українського аналітичного центру О.Охріменко, відмічають, що на даному етапі не 

економічного розвитку, а поки ще існування держави України відбувається стагнація 

економіки, безробіття (25 тис. чоловік на обліку в області), занепад науки, техніки, освіти, 

спорту і медицини, зубожіння більшої частини населення (за даними ООН – 60%) через 

війну на Сході країни, постійних підвищень тарифів на послуги ЖКГ, не професіональне 

управління державою і економікою владних структур, їх провал проведення міфічних 

реформ і децентралізації, всеохоплюючу всі сфери економічної діяльності корупцію та 

використання олігархічно-правлячою верхівкою потенціалу національної економіки для 

свого збагачення, а не на благо суспільства. Вказані причини та недолугі зовнішня і 

внутрішня політики державної влади відлякують іноземних інвесторів та затягнули надання 

чергового траншу в 1 млрд. $ Україні, без якого, на думку українських фахівців, вона могла 

би обійтись, розумно використавши свій економічний потенціал стратегічного планового 

розвитку країни. За 2016 рік на Чернігівщину надійшли інвестиції з 39 країн світу, 70 % 

обсягу яких становлять прямі інвестиції із трьох лише країн – Німеччини, Польщі та Кіпру. 

     За статистичними даними республіки, Чернігівський регіон останні три роки 

збирає рекордні врожаї зернових ( більше 3,73 млн. т. за 2016 р.), займає 6 місце в Україні за 

обсягом виробництва сільськогосподарської продукції на одну особу (9861 грн.). Це 25% 

виробництва українського жита, 12% зерна українського вівса, лідер експорту українського 

крохмалю та зерна гірчиці. Зросло за звітний період виробництво олійних культур до 793,4 

тис. т., більша частина яких теж експортується. 
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Не дивлячись на досягнуті успіхи в АПК, держава мало ще приділяє уваги щодо 

планування і виконання програм розвитку АПК і промисловості, впровадження 

сільськогосподарських податків, спеціального режиму відшкодування ПДВ, програмі з 

компенсації кредитних ставок банків, системі компенсації за техніку українського 

виробництва, пільговим умовам придбання мінеральних добрив.  

Проблемі економії енергетичних ресурсів в регіоні також ще приділяється уваги 

недостатньо. Хоча в 2016 р. частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах 

палива в області збільшилась до 7,3% і заплановано в 2017 р. будівництво 2-х 

біоенергокомплексів в с.м.т. Линовиці Прилуцького району на базі цукрового заводу і в с. 

Журавці Варвинського району на базі великого свинокомплексу та будується теплова 

електростанція на біомасі електропотужністю 3,5 МВт в м.Корюківці (ТОВ «Кліар 

Енерджі»). Через бюрократичне свавілля та корупційну бездіяльність не працюють на повну 

потужність і стоять на грані банкрутства Смолинський і Ірванцівський торфозаводи, які 

можуть забезпечити повністю альтернативним паливом всю Чернігівську область і 

поставляти торф в інші регіони. Використовується гідроелектростанція в с.м.т. Седневі.  

У промисловому комплексі області в 2016 р. намітилась стійка тенденція до зростання 

інтегральних показників промислового виробництва, індекс якого становив 106% (9-11 місце 

в Україні). Найбільш приріст відбувся у сфері виробництва готових металевих виробів 

(+21,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу і і товарів зі шкіри (+17,8%), 

машинобудуванні(+16,3%), які були задіяні в державних оборонних замовленнях і програмі 

імпортозаміщення продукції в інтересах ЗСУ. Зокрема, це стосується таких підприємств; ДП 

«Рапід», ПАТ «Чезара», ТОВ «Український кардан», НВО «Група компаній МАГР», ТОВ 

«Техсервіс». Ще не в повній мірі задіяні потужні можливості гіганта текстильного 

виробництва пат «Камвольно-суконна компанія «Чек сіл» зі своїм потенціалом 

професіоналізму персоналу та високих технологій виробництва тканин, на базі якого та 

швейної фабрики «Елегант» можливо створити сучасний навчально-технічний центр та 

кластер з виробництва високоякісної конкурентноздатної продукції з пошиття верхнього 

одягу європейських зразків. Із приростом спрацювали підприємства з виробництва харчових 

продуктів (йдуть поставки круп в більш ніж 20 країн світу) і напоїв (+19%), хімічних речовин 

та хімічної продукції (прес-форми для полімерів і т.п. +15%), з постачання електроенергії, 

газу, пари і кондиційованого повітря (9,3%), Ми є національними лідерами з виробництва 

дитячого взуття, спортивного обладнання для занять спортом на відкритому просторі, 

станків-автоматів з виробництва унікальних пивних кеглів. Введено в дію низку підприємств 

легкої (швейні фабрики), харчової та деревообробної промисловості (на базі Корюківської 

ФТП «Слов‘янські шпалери» введено потужний комплекс із переробки деревини на меблеву 

плиту). 

Потенційним напрямком відродження економіки є підтримка державою 

національного виробника. Піонером відродження економічного потенціоналу Чернігівщини 

стала ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» в селищі Ладан Прилуцького району, де 

працює понад 700 вузькопрофільних спеціалістів (раніше нараховувало понад 4 тисячі 

працівників). Підприємство за короткий період спромоглося отримати держзамовлення на 

виробництво в 2017 році 98 пожежно-рятувальних машин для Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України на суму 600 млн. грн. і має потенціал щодо розширення 

своїх виробничих потужностей з виробництва сільгосптехніки (бункери, зернозбирачі).     

Торговельними партнерами підприємців області стали представниками 129 країн світу (з них 

28 країн-членів ЄС). Експорт товарів в 110 країн світу (до 46 з них обсяги поставок зросли) 

становив 426,8 млн. $ та на 75% складався із зернових культур, виробів із паперу та картону, 

харчової і текстильної продукції, деревини, насіння, плодів олійних культур. 

Агропромислова Чернігівщина – потенційний регіон для створення і відродження 

підприємств легкої і переробної промисловості сільськогосподарської продукції і деревини 

(в регіоні щорічно накопичується до 1 млн. кубометрів деревинної сировини) для випуску 

високоякісної готової харчової і деревообробної продукції з додатковою вартістю товарів 

споживачам ЄС, Азії, Африки та випуску європейських зразків верхнього одягу і дитячого 

взуття на світовий ринок. Прикладом успішного впровадження програми економічного 
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потенціалу переробної промисловості є сусідні Польща і Туреччина, а ефективного 

управління економікою в стані постійних воєнних загроз – Ізраїль. 

Отже, з цією метою для вітчизняних підприємств необхідно в їх стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності, крім державної підтримки, мати стратегічно виважені 

програми економічного розвитку, достатню кількість висококваліфікованих сучасних 

менеджерів, здатних компетентно приймати правильні управлінські рішення у 

взаємовідносинах з іноземними партнерами. Прийняття чіткої стратегії розвитку країни за 

підтримки крупного і малого бізнесув особі професіональних асоціацій і професійних спілок 

та об‘єднань, авторитетних прогресивних сил буде стимулювати підприємництво, інвесторів, 

експансію українських продуктів на нові ринки та інноваційні технології, людський 

потенціал та передбачити національну безпеку економіки з національним потенціалом і 

економічною роллю України, реалізувавши українські інтереси та викоринивши корупцію. 

Довести свою продукцію до європейських стандартів і технічних вимог. Послідовно 

дотримуватись розробленої стратегії щодо завоювання нових ринків в Азії, Африці, 

розширення їх в ЄС, США, Канаді. В 18 професійно-технічних навчальних закладах області 

готувати і поповнювати штат вузькопрофільних спеціалістів для ведучих 

конкурентноздатних підприємств регіону, які застосовують сучасні методи і 

високотехнологічні процеси виробництва продукції, щоб зменшити міграційне сальдо на 

Чернігівщині, яка займає 5 місце з відтоку робочої сили і має найменшу заробітну плату в 

Україні. Поважати, відроджувати і примножувати здобутки науково-технічного прогресу та 

культурно-історичне набуття народу, а не деребанити національний потенціал країни і 

збагачуватись на зубожінні населення. Не підміняти невиконання економічних завдань та 

державних програм соціально-економічного розвитку країни політичним ефектом 

окозамилювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ТОВАРНИХ МАРОК  
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Карпенко Ю. М. 

к.е.н., доцент Чернігівський національний технологічний університет 

 

Власні торговельні марки (ВТМ або private label) активно використовуються на різних 

національних ринках. За даними дослідницької компанії ―Nielsen‖, їх частка у грошовому 

вираженні становить: у Швейцарії 45% ринку, в Іспанії і Великобританії - 41%, у Німеччині, 

Португалії та Бельгії - більше 30%. У Канаді та США приватні марки займають 18% ринку, 

серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону ВТМ найбільш популярні в Австралії (21%) 

та Новій Зеландії (13%) [4]. 

Розвиток ВТМ в Україні відбувається за етапами, що були характерні для провідних ринків 

Європи та Америки – спочатку продукти неглибокої переробки (борошно, вода, соки, крупи), 

які асоціювалися з брендом торговця, потім з‘явилися інші товари, що прямо уже не 

асоціювалися з роздрібним торговцем – фасовані товари, побутова хімія. Незважаючи на те, 

що сьогодні private label розповсюджується на косметику, побутову техніку та електроніку, 

український ринок знаходиться на початковому етапі розвитку, за різними оцінками частка 

ВТМ складає від 10 – 15 % у загальному обсязі роздрібних мереж [2], [5]. 
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Відповідно, український ринок дещо відстає від європейських країн за рівнем розвитку 

приватних марок. Українські споживачі схильні вважати private label торговельних мереж 

економічною пропозицією, а це обумовлює необхідність вдосконалення маркетингового 

інструментарію в товарній, ціновій та комунікаційній політиці. Так, проведені дослідження 

показали, що на думку кожного другого респондента у приватних марок зазвичай дешевша 

упаковка, 40% вважають придбання private label недоцільним в категоріях товарів, де суттєве 

значення має якість продукту. Існує також стереотип, що товари private label - вибір для тих, 

хто змушений економити і не може дозволити собі покупку брендованих товарів (так само 

вважають 44% респондентів у США і 51% респондентів на глобальному ринку). Але на 

ринках Європи і Північної Америки споживачі часто вибирають магазин саме через 

наявність власних товарних марок [1], [4]. 

На українському ринку цільова аудиторія власних товарних марок є досить розмитою. 

Одні споживачі дійсно почали віддавати перевагу нижчим цінам, інші вважають, що private 

label оптимально поєднують вартісні та якісні характеристики, треті звикли до властивостей 

товару, який купували раніше.  

За даними досліджень у 2016 році 72% українських домогосподарств купували ВТМ (+ 

8% порівняно з попереднім періодом) [3]. 

Найбільше проникнення ВТМ мають в таких групах товарів (частка ВТМ в загальному 

обсязі категорії): рослинна олія (18%), миючі засоби (14%), плавлений сир (13%), томатна 

паста (12%), майонез (10%), шоколадні напої (10%), маргарин (9%), гірчиця (9%), печиво 

(9%), мило туалетне (9%) [3]. 

Українським роздрібним торговцям, для того щоб наблизитися до світових стандартів, 

слід залучити таких виробників, які не просто готові виробляти товари під ВТМ, а готових 

запустити новинки та застосувати власні розробки при просуванні private label. Роздрібна 

мережа зі свого боку має забезпечити оптимальну представленість на полицях, додаткові 

місця продаж, просування товарів в магазині.  

Виробник, що хоче працювати з рітейлером, буде змушений здійснити певні витрати: 

на маркетингове просування товару в торговій точці (плата за рекламу продукції в каталогах, 

встановлення торговельного обладнання), плата за введення нових позицій, за місце на 

полиці і т. ін. Дані витрати традиційно закладають в кінцеву ціну товарів. У випадку ж з 

private label цих витрат можливо уникнути, що дозволяє рітейлерам встановлювати ціни на 

продукцію в середньому на 20-30% нижче в порівнянні з аналогами під товарними марками. 

Для виробника  використання private label має такі переваги:  

- заповнення потужностей і збільшення обсягів виробництва; 

- вчасна оплата виробникам за поставку товарів під private label; 

- скорочення витрат на просування товару; 

- гарантований збут продукції; 

- спільна робота виробника та торговця дозволяє проводити маркетингові дослідження; 

- отримання місця на полицях провідних торговельних мереж. 

Серед основних позитивних сторін виведення приватної марки для рітейлера можливо 

виділити  такі: 

- зниження домінування виробників на ринку; 

- створення більш тісного зв'язку між рітейлером і покупцем; 

- збільшення продажів; 

- можливість диференціації та забезпечення різноманітності товарів; 

- створення позитивного іміджу рітейлера; 

- більше свободи в ціноутворенні. 

Роль власної торгової марки полягає не тільки в ціні. Власна марка надає унікальну 

можливість дати споживачам відчути різницю між рітейлером і конкурентами, стимулює 

впровадження інновацій, підтримує місцевих виробників, завойовує лояльність споживача і, 

звичайно ж, пропонує покупцеві більш вигідну ціну зберігаючи прибутковість для рітейлера.  

Для успішного впровадження та розвитку ВТМ необхідно застосувати безперервний 

цикл дій з боку рітейлера. Цей цикл включає: 1) розуміння та задоволення потреб споживачів 

з зручністю для них; 2) спільну роботу з постачальниками; 3) розробку інновацій та 
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визначення особливих рис пропозиції; 4) просування своєї диференціації із застосування всіх 

інструментів комплексу маркетингу; 5) посилення лояльності споживачів. 

Можливо виділити такі особливості застосування власної товарної марки на 

українському ринку: 

- обмежене застосування реклами - приватні марки майже не рекламуються; 

- у певних випадках мережі проводять BTL-акції для private label, але найчастіше 

просування обмежується тільки мерчандайзингом.  

- існує проблема сприйняття споживачем продукції private label як низькоякісної; 

- назви товарів під private label намагаються не пов‘язувати з назвою торгової мережі. 

Відповідно, завдання маркетологів передбачають подолання споживчих стереотипів, 

приділення особливої уваги до інтегрованих маркетингових комунікацій у місці продажу, 

ретельне планування комунікаційних планів підприємства. 

Маркетингова стратегія виробників щодо private label може передбачати або 

диференціацію (для великих компаній) або фокусування знаходження ніші і випуск 

продукції для вузької цільової аудиторії.  

Незважаючи на те, що private label у майбутньому може складати суттєву частку 

пропозиції товарів, місце для класичних ―емоційних‖ брендів завжди залишиться на ринку. 
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На сьогодні інноваційна діяльність є однією з найважливіших чинників ефективного 

функціонування та розвитку підприємств в умовах економіки. Цю діяльність на мою думку, 

потрібно постійно удосконалювати. Відповідно до об‘єктивних вимог ринку вона повинна 

базуватися на чітко окресленій політиці, досконалій методиці запровадження нововведень та 

оцінюванні їх результативності. Саме тому оновлення в ринковому середовищі є нормою, а 

не винятком із правил, а інновації для підприємства повинні стати не лише неперервним, а й 

ефективно керованим процесом [3]. 

Досліджуючи інноваційну діяльність, необхідно насамперед приділяти більшу увагу 

терміну «інновація», оскільки саме вона виступає головною складовою процесу 

інноваційного розвитку підприємства. 
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Інновація (нововведення) - це впровадження нової техніки, організації виробництва і 

збуту товарів, що дає змогу здобувати переваги над конкурентами [5]. Тобто, можна сказати, 

що інновація означає появу нової комбінації, перехід від старої виробничої фунції до іншої - 

нової. 

Основними способами та методами активізації інноваційної діяльності на 

підприємстві повинні бути:  

- удосконалення системи фінансування товарно-інноваційних та інвестиційних 

проектів шляхом оптимізації показників кредитної лінії;  

- поліпшення інформаційної та маркетингової роботи за рахунок створення 

інформаційно-аналітичного відділу у складі служби маркетингу з чітко визначеною 

структурою та функціями спеціалістів; 

- упровадження товароорієнтовної організаційної структури управління на 

підприємстві, продукція якого характерна незначним рівнем наукоємності та нешироким 

номенклатурним діапазоном. 

Для покращення інноваційної діяльності на підприємствах України можна 

скористатися досвідом розвинених країн, таких як США та Японія. Можна сказати, що США 

є найбільшим імпортером і посідає друге місце у всьому світі за обсягами експорту товарів і 

послуг. Японія,  невелика, бідна на природні ресурси країна, яка зазнала поразки у Другій 

світовій війні з великими витратами, проте вона посідає перше місце у світі за кількістю 

патентів на душу населення і вважається провідним виробником сучасної електроніки та 

робототехніки. Головною особливістю управління японської компанії, порівнюючи з США, є 

те, що їх мета не в тому щоб отримати прибуток за короткий термін, а в тому щоб 

забезпечити постійне довгострокове зростання. Саме у японських компаніях влада є 

централізованою. Японські фірми використовують комплексний підхід до інноваційної 

діяльності, починаючи від організації виробництва, наприклад система "Just in time", яка 

була розроблена компанією "Toyota" і тепер використовується в США та в інших країнах.  

Також потрібно зазначити, що компанії, які працюють на території США,  підходять 

до управління інноваціями з позиції прибутковості, і приділяють найбільшу увагу значним 

інноваціям. Інноваційні фірми і компанії працюють саме як група людей, організованих для 

здійснення постійної інновації [3]. 

На сьогоднішній день в Україні рівень інноваційної активності недостатній для 

забезпечення інноваційного прориву в економіці.  

На мою думку, державі потрібно більше спрямовувати свою діяльність на ство- рення 

сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності всіх учасників інноваційного 

процесу "ідея – дослідження – виробництво – реалізація"; стимулювання інтеграції 

вітчизняних підприємств до реалізації міжнародних проектів високотехнологічного 

виробництва. 

Інноваційний розвиток в Україні протягом кількох років набував позитивного 

характеру, але це тривало не довго, він змінювався слабкими зрушеннями в економіці країни.  

Це свідчить про те, що інноваційні процеси в Україні є нестійкими та позбавленими чітких 

довготермінових стимулів для інноваційної діяльності [1, 6]. 

Ті підприємства, які ефективно організовують свою інноваційну діяльність, можуть 

бути успішними. Відповідно до розробленої «Стратегії інноваційного розвитку України на 

2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»  пріоритетними цілями інноваційного 

розвитку наукового сектору держави є [2]:  

- переведення вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку;  

- формування якісно нового науково-технічного потенціалу та максимального його 

використання;  

- забезпечення ефективної ресурсної та інтелектуальної бази світового рівня, що 

виражається у підготовці високопродуктивних науковців, формування сучасного 

технологічного оснащення та інформаційного забезпечення їх праці, раціональній організації 

науково-дослідних, дослідно- конструкторських розробок, розвитку системи 

комерціоналізації наукових результатів. 
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Реалізація цих стратегічних напрямів до формування ефективного інноваційного 

потенціалу економіки відображена в Законах України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки»  та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [4]. 

Так, в статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» 

викладено пріоритетні напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року:  

1) інформаційні та комунікаційні технології;  

2) енергетика та енергоефективність;  

3) раціональне природокористування;  

4) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань;  

5) нові речовини і матеріали [2].  

Таким чином, реалізація цих напрямів забезпечить розвиток та підвищення 

конкурентоспроможності усіх галузей національного господарства, а також сприятиме 

реалізації визначених стратегічних цілей розвитку економіки в глобальному масштабі. 

Отже, щоб в Україні все ж таки розвивалася інноваційна діяльність, необхідно 

здійснити організаційно-економічні заходи, що охоплюватимуть: вдосконалення механізму 

захисту прав інтелектуальної власності та процедур патентного захисту інновацій; розвиток 

інноваційної інфраструктури; проведення ефективної інноваційної політики.  
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Останнім часом все більша увага приділяється питанням теорії та практики 

управління, зокрема розробці та впровадженню нових підходів спрямованих на підвищення 

ефективності державного управління. Одна із складових, що забезпечує цей процес - 

прийняття управлінських рішень. На сьогодні управлінським рішенням, що приймаються на 

державному рівні бракує необхідної системності та обгрунтованості, що найбільш суттєво 

виявляється при розробці політики та в законотворчості.  

Управлінське рішення – це результат вибору суб‘єктом управління найкращої 

альтернативи, спрямованої на розв‘язання певної управлінської проблеми. Основна мета 

управлінського рішення – забезпечити координуючий вплив на об‘єкт управління для 

досягнення цілей організації. 

На рівні державного управління процес прийняття рішень набуває особливої 

актуальності, оскільки від їх своєчасності та обґрунтованості залежить не тільки 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
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ефективність функціонування окремого органу влади, реалізації державної політики в 

окремій сфері чи галузі, а також добробут громадян.  

Державно-управлінське рішення – це управлінське рішення, що приймається органом 

державної влади, його керівником з метою визначення і реалізації державних цілей, 

стратегій, політики, функцій держави, вирішення інших проблем державного рівня [4, с.3].  

Управлінські рішення на державному рівні мають істотні особливості, серед яких 

найбільш значними є масштабність об‘єкта управління (все суспільство), спрямованість на 

вирішення проблем державного рівня, прийняття їх певними суб‘єктами державного 

управління (вищими і центральними органами державної влади) та забезпечення виконання 

всіма наявними державними ресурсами (фінансовими, матеріальними, кардовими, 

інформаційними), високий рівень ризику та невизначеності результату внаслідок залежності 

від політичної та соціально – економічної ситуації, велика ціна (негативні наслідки) 

можливих помилок. Такі рішення фактично становлять основу державного управління [1, 

с.283].  

Березовська Н.І. в своїх працях зазначає, що основними ознаками державно – 

управлінських рішень є:  

- спрямованість на вирішення проблеми державного рівня, 

- прийняття вищим або центральним органом державної влади. 

- оформлення у вигляді нормативно  - правових актів, програмно – цільових 

документів та організаційно – розпорядчих рішень, 

- належність до державно – управлінських відносин, 

- формування на їх основі державно управлінських впливів, 

- обов‘язковість для виконання всіма зазначеними в них особами, 

підприємствами, організаціями, установами, органами влади, 

- першочерговість забезпечення необхідними державними ресурсами [2].  

Управлінські рішення слід розглядати у трьох аспектах:  

1) вид діяльності, яка відбувається в керуючій системі й пов‘язана з підготовкою, 

знаходженням, вибором та прийняттям певних варіантів дій (в цьому аспекті управлінські 

рішення – вид роботи в апараті управління, певний етап процесу управління);  

2) варіант впливу керуючої системи на керовану (в такому розумінні управлінське 

рішення являє собою опис передбачуваного впливу керуючої системи на керовану); 

3) організаційно-практична діяльність керівника у керованій системі. 

Таким чином управлінське рішення виконує чотири основні функції:  

– забезпечувальна – визначає шляхи і способи, ресурси і засоби, необхідні для 

реалізації намічених завдань; 

 – скеровуюча – розробляється виходячи зі стратегії розвитку з урахуванням 

довгострокової перспективи;  

– координуюча – визначає роль кожного виконавця та узгоджує їх дії з метою 

досягнення намічених цілей;  

– мобілізуюча – забезпечує активізацію виконавців для досягнення намічених цілей 

[4, с.4]. 

Прийняття управлінського рішення в державному управлінні можна визначити як 

процес, початок якого настає з моменту виникнення проблеми, яку потрібно вирішити та 

завершується вибором рішення (дії), спрямованої на вирішення суспільних проблем. 

Результати управлінських рішень у сфері державного управління стосуються інтересів 

великої кількості людей, що вимагає їх ретельної й всебічної підготовки, на яку йде багато 

сил і засобів. Однак ці результати не завжди вдається здобути, оскільки не всі їхні фактори 

рівною мірою піддаються обліку й цілеспрямованому впливу, а реакції людей 

непередбачувані. 

В сучасних умовах реформування українського суспільства перед наукою державного 

управління постає першочергове завдання розробки новітніх методик та процедур прийняття 

управлінських рішень у сфері державного управління із застосуванням е-технологій, які б 

базувалися на теоретичних розробках вітчизняних та зарубіжних науковців, що повинно 

стати перспективним напрямом подальших досліджень [3, с.18]. 
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Основні етапи прийняття державних управлінських рішень: 

1. Визначення пріоритетних проблем і формування «порядку денного»: проводиться 

збирання та аналіз попередньої інформації, визначаються інтереси, запити і вимоги окремих 

індивідів, соціальних груп та громадських об'єднань, відбираються пріоритетні проблеми, які 

потребують вирішення, створюється суспільно-політична «повістка дня» для очікуваних від 

уряду чи інших державних органів дій. 

2. Розробка і розгляд альтернативних варіантів рішення суспільних проблем. 

3. Остаточний вибір, формулювання і легітимізація державного рішення.  

4. Реалізація та впровадження прийнятих державних рішень.  

5. Контроль за ходом здійснення рішення і «зворотній зв'язок» з його результатами. 

Відсутність контролю і «зворотного зв'язку» призводить до того, що державне рішення або 

спотворюється, або просто перестає виконуватися.  

Управлінське рішення є інструментом впливу на об‘єкт управління та його 

підсистеми, а також важливою ланкою формування та реалізації відношень управління в 

організації; складає основу реалізації кожної функції управління [3, с.16]. 

Отже, забезпечення процесу ефективного прийняття управлінського рішення на 

державному рівні сприятиме ефективному та швидкому вирішенню проблем суспільства, 

встановлення зворотного зв‘язку забезпечить чітку реалізацію управлінського рішення, 

дозволить швидко вносити зміни в разі необхідності. Враховуючи економічну та політичну 

ситуацію, яка склалася в Україні протягом останніх років злагоджена та ефективна 

управлінська діяльність державних органів дозволить стабілізувати  процеси, що 

відбуваються в суспільстві. 
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Сьогодні у рамках публічної сфери формується потреба у нових моделях і принципах 

управління: децентралізованих, поліцентричних, мобільних, інноваційних, які поєднують 

принципи державного і ринкового регулювання, індивідуальної свободи та нових форм 

колективної та особистої відповідальності. Удосконалення роботи публічної сфери 

(адміністрування) являється прерогативою держави, що покликане слугувати соціальному 

благополуччю суспільства. 

Реалізація задач публічної сфери направлена на єдність економічної, соціальної і 

політичної діяльності, що в цілому означає формування єдиного соціального організму, в 

центрі якого «людина як найвища міра всіх речей». 

Публічне адміністрування – це суспільно-політична влада, основні види якої: 1) влада 

народу як безпосереднє народовладдя, безпосередня демократія (вибори, референдуми); 2) 

державна влада – законодавча, виконавча, судова; 3) місцеве самоврядування – місцева 

публічна влада, що здійснюється, зокрема, територіальними громадами, представницькими 

органами місцевого самоврядування – місцева, публічна влада, що здійснюється, 
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територіальними громадами, представницькими органами місцевого самоврядування 

(радами), виконавчими органами – рад, сільськими, селищними, міськими головами тощо. 

Сучасна парадигма публічного адміністрування полягає в розгляді процесу управління 

як суб‘єкт – суб‘єктного відношення, що передбачає взаємодію двох підсистем - тієї, хто 

управляє, і тієї, ким управляють, аналіз цих підсистем як відкритих систем, кожна із яких 

здатна адекватно реагувати на імпульси одна одної. В результаті публічне адміністрування 

набуває характеру співуправління; управління зверх складними системами, що являють 

собою вплив на їх власний механізм саморегуляції і самоуправління з метою його 

оптимізації. 

Головну роль у публічному адмініструванні сферою науки відіграють механізми 

трансформації, модернізації, реформування науки, нормативно-правового, інформаційного та 

фінансового забезпечення реалізації наукової політики, тому їх аналіз є актуальним. 

Особливої уваги заслуговує наукова праця українського вченого В. Я. Малиновського, 

який пропонує механізми публічного адміністрування розглядати як сукупність засобів 

організації управлінських процесів та способів впливу на розвиток керованих об‘єктів, що 

базуються на принципах наукової обґрунтованості, об‘єктивності, цілісності, узгодженості з 

використанням відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію цілей публічної 

адміністрації. Основною складовою частиною цього механізму вчений визначає систему 

органів публічної адміністрації [4, с. 118]. 

Система публічного адміністрування забезпечує процес здійснення публічного 

управління через формування та реалізацію системи виконавчих органів демократичного 

врядування – публічних адміністрацій, на всіх рівнях соціальної структуризації суспільства 

[5, с. 21]. 

Перш за все слід сформувати ефективно діючий механізм державної влади, а 

подальшими кроками можуть бути формування управлінської горизонталі й надання 

абсолютних прав і свобод громадам та іншим утворенням громадян. Цих міркувань 

дотримується В. Шарій, акцентуючи увагу на необхідності пошуку оптимальної моделі 

влади, яка відповідала б усім вимогам сучасного демократичного світу, викликам 

глобалізації, національно-культурним та історичним традиціям [8]. 

Адаптацію державної служби України необхідно здійснювати шляхом застосування 

комбінацій різних дій [3, с. 23], як-то: імітації – застосування у конкретних ситуаціях методів 

дій, які вже використовуються у країнах Європейського Союзу та засвідчили свою 

ефективність; дифузії, яка передбачає активний обмін досвідом між різними суб‘єктами 

перетворень, що рівною мірою стосується як центральних, так і регіональних органів 

публічної влади, а також неурядових організацій і передбачає навчання, вивчення досвіду за 

кордоном, запрошення зарубіжних фахівців тощо. 

Таким чином, публічне адміністрування є складовою публічного управління 

(врядування), метою якого постає розвиток держави на засадах демократії з використанням 

ефективних новітніх методів і технологій управління та направлених на забезпечення 

громадян на рівні світових стандартів. Метою управління є організація спільної діяльності 

людей, їх окремих груп та організацій, забезпечення координації взаємодії між ними, а його 

суттю – здійснення керуючого впливу на відповідні об‘єкти. Об‘єкт управління – це система, 

яка підпорядковується владній волі суб‘єкта управління і виконує його рішення, тобто 

система, якою управляють [6]. У державному управлінні до суб‘єктів управління належать: 

органи виконавчої влади (уряд, міністерства, державні комітети, інші центральні органи 

виконавчої влади, місцеві державні адміністрації); керівники і керівний склад цих органів 

(політичні діячі; посадові особи; службові особи, які наділені державно-владними 

повноваженнями) [8]. 

Суттєвого значення останніми роками набуває вдосконалення системи внутрішнього 

управління (англ. – internai management System) місцевими представницькими і виконавчими 

органами влади. Не менш важливим елементом підвищення ефективності внутрішнього 

управління в органах публічного урядування є доцільно організовані процеси 

корпоративного планування (corporation planning) і розробки публічної політики (public 

policy). В основі корпоративного планування лежить вироблення стилю, перспективи і 
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стратегії розвитку місцевої громади, а вже на їх основі розробляється публічна політика та 

детальні плани надання послуг. У більшості країн перевага віддається багаторівневій 

системі, при якій масштабніша діяльність здійснюється вищим рівнем влади. Сьогодні в 

Європі спостерігається загальна тенденція надання більше влади регіональному управлінню, 

що є частиною загального процесу децентралізації і забезпечує підвищення ефективності 

влади і її відповідальності перед населенням за послуги, що надаються йому. 

Ефективність концепції публічного адміністрування залежить від: 1) доцільності і 

реальності поставлених задач для досягнення публічних цілей, їх відповідності матеріальним 

і соціальним можливостям держави; 2) обґрунтованості зв‘язку цілей політики і засобів їх 

досягнення, оскільки останні пов‘язані з моральними уявленнями суспільства; 3) рівня 

компетентності посадових осіб, які сполучають в своїй діяльності знання наукової політики з 

великим практичним досвідом, їх раціонального використання «на всіх поверхах влади»; 4) 

своєчасного проведення оцінок проектів великих політичних рішень колективами 

незалежних експертів, а також методами імітаційного моделювання, що направлення на 

пониження ризику. Найважливішими факторами, які визначають життєдіяльність і 

ефективність публічного адміністрування, є його відповідність об‘єктивним потребам 

розвитку матеріального і духовного життя суспільства, правильне врахування економічних і 

соціальних можливостей держави, її етнічних особливостей, національного менталітету. Є 

надія вбачати в публічному адмініструванні явища самоорганізації регіону , яка сприяє 

мінімізації ентропії і тенденції розвитку соціально-економічної системи до урівноваженого 

стану. На всіх рівнях структурної організації неурівноваженість виступає умовою і джерелом 

виникнення «порядку із хаосу» [6]. 

Отже, плануючи і впроваджуючи світоглядні зміни, які відбуваються не так швидко, як 

політичні так і організаційні, необхідно весь час звіряти їх з основною метою – побудовою 

партнерських відносин між публічною адміністрацією і громадянином. Залучення інститутів 

громадянського суспільства до прийняття державних рішень, створення умов для його 

формування і зміцнення має стати головним пріоритетним напрямом розвитку партнерських 

відносин між владою і суспільством. Світовий досвід спонукає до пошуку такої моделі 

організації влади, яка б відповідала сучасним демократичним вимогам і забезпечувала права 

і свободи громадян, задоволення їх потреб у наданні якісних та ефективних управлінських 

послуг. 
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У наш час, коли НТП знаходиться на високому,але й не на останньому рівні, потрібно 

зважати на вимоги сучасності, на потребу в кадрах з перспективою. Ефективне й відносно 

стабільне функціонування організації в ринковому просторі безпосередньо пов‘язане з 

ритмічним використанням різноманітних ресурсів і, в першу чергу, ресурсів праці. 

Актуальність теми визначена тим, що підбір кваліфікованих працівників є необхідною 

умовою для ефективного функціонування та розвитку будь-якого підприємства. 

Питання якісного підбору персоналу є, безперечно, на часі, адже потенційних 

кандидатів багато, але тих, які б дійсно відповідали вакансії мало, то ж стоїть завдання у 

короткі строки підібрати максимально підходящий персонал. Завдання розробки сучасних 

технологій і якісного інструментарію для забезпечення оперативного та ефективного підбору 

персоналу стає одним із найбільш важливим і ключових у роботі служб персоналу. Тому 

правильний підбір працівників дозволить не тільки зменшити плинність кадрів, а й 

покращити загальний стан стабільності держави. 

Проблему підбору персоналу в різних аспектах розглядали різні автори, зокрема:            

К.А. Кравченко [4], О.С. Новікова [6], М.І. Мурашко [5], А.В. Зеленков [3], В. Стефінін [9], 

Т.А. Беркутова [1], та ін. 

Зазначені автори розглядають досить широко такі поняття як добір кадрів, відбір 

кадрів, , професійний відбір кадрів, основні вимоги до цих понять, критерії  відбору, методи 

та методики, за допомогою яких здійснюється відбір персоналу на підприємство.  

Підбір персоналу – це система заходів, передбачених організацією для залучення 

працівників, що володіють необхідними професійними навичками та моральними якостями і 

здатних виконувати на виробництві всі посадові обов‘язки [5]. Це перший крок до створення 

підприємства. Підбір кадрів– це системна робота у пошуку необхідних кандидатів, 

проходженні декількох етапів співбесід, оцінки учасників конкурсу з усіх можливих сторін, 

включаючи як професійний рівень, досвід роботи,так і здатність працювати в команді, 

стресостійкість, тобто вивчення усіх психологічний аспектів. 

Група науковців у складі К. Ф. Гордієнко,  Д. В. Обухова, С. І Самигіна  в своїй 

публікації велику увагу акцентують на тому, що саме наявність системи суворих вимог 

підбору кадрів дає змогу підібрати найкращих фахівців і нагадати тим, хто вже працює, які 

високі вимоги висуваються до персоналу[2]. 

Тому, ми все  більше поділяємо думку, що здатність підприємства  ефективно 

управляти своїми співробітниками є головним джерелом його довгострокового процвітання. 

Ми повністю погоджуємося з думкою професора Ю. І. Палехи, що правильний підбір 

кадрів дає змогу здійснити принцип: «кожна людина на певному місці і кожне місце — для 

певної людини». Людина забезпечує максимальну віддачу, якщо виконує посильну роботу, 

що відповідає її нахилам, здібностям, рівню загальної і спеціальної підготовки. Ігнорування 

цих вимог на практиці призводить до плинності керівних кадрів і зниження економічних 

показників господарювання, зумовлене організаційними, економічними і психологічними 

причинами, внаслідок складності праці керівника і тривалого періоду «входження» його на 

посаду. Керівникам потрібно від 3-х до 5-ти років, щоб пройти професійну та соціально-

психологічну адаптацію, перш ніж їх діяльність стане ефективною [7]. 

Ми упевнені, що втрата чіткого ритму у використанні персоналу вказує на появу 

перешкод на шляху їхнього планомірного надходження до організації, руху в ній та 

послідовного перенесення частини живої праці на виготовлену продукцію. Різкі коливання 

темпів планомірно-послідовного виробничого застосування кадрів свідчать передусім про 

негаразди в системі управління персоналом. Наслідком їх прояву є виникнення дисбалансу 

між величиною кадрового потенціалу, що має організація та обсягом виробничих завдань, які 

вона виконує. Для послаблення дисбалансу потрібно постійно відстежувати й відтворювати 
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пропорційність між величинами кадрового потенціалу й обсягами виробництва, що є однією 

з найважливіших цілей та першочергових завдань кадрової політики організації.  

Дослідник Ю. Є Петруня [8] в його науковій публікації, зазначає, що якість прийняття 

рішень щодо залучення кадрів значно впливає на загальну ефективність діяльності 

організації. Тому створення ефективного кадрового потенціалу - одна з важливих 

управлінських проблем. 

Тобто, Ю. Є Петруня звертає увагу на те, що для прийняття рішення про необхідність 

підбору працівників існує ряд методів визначення потреби в цьому персоналі. При цьому 

зазначимо, що існує два види потреб - якісні та кількісні. Їх розрахунок проводиться в 

тісному взаємозв'язку і потребує застосування методів, адекватних завданням. Оскільки в 

остаточному підсумку якісні аспекти персоналу знаходять своє кількісне відображення, дуже 

важливо виділити їх окремі елементи або показники. Так, якісна потреба в кадрах 

проявляється через потребу в певних категоріях персоналу, професіях, спеціальностях, а 

також у встановленні рівня кваліфікаційних вимог до персоналу. Інформація, на основі якої 

проводять необхідні розрахунки, має переважно аналітично-описовий характер: це штатний 

розклад організації та її підрозділів, у якому визначено структуру посад; документація, що 

регламентує різні організаційно-управлінські процеси з виділенням вимог до професійно-

кваліфікаційного складу виконавців; вимоги до посад і робочих місць; професійно-

кваліфікаційний поділ робіт. 

Отже, ми можемо сказати, що планування персоналу є важливою складовою процесу 

його постійного формування та приведення у відповідність з нагальними потребами 

розвитку організації. Менеджер мусить досліджувати ринок з метою визначення 

можливостей задоволення поточних і перспективних потреб організації в персоналі з 

урахуванням його кількості та якості, розвитку виробництва, можливості створення нових 

робочих місць і вимог до працівників; залучення персоналу, особисті якості котрого 

відповідають вимогам організації. Зіставлення планової потреби і фактичної чисельності 

працівників дає можливість прийняти рішення щодо зміни чисельності за професіями і 

посадовими групами, що слугує основою для розроблення програм розвитку персоналу. 
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В связи с переходом от индустриального века к информационному важность 

материальных активов стала уменьшаться, а роль интеллектуального капитала 

увеличиваться. Для органов государственного управления это свойственно в большей 

степени, нежели для субъектов хозяйствования еще и по той причине, что данная сфера 

сегодня поставлена в условия жесткой оптимизации численности персонала, при этом 

функции наоборот, растут пропорционально требованиям внешней среды. Учитывая 

важность эффективного функционирования системы государственного управления для 

развития всех сфер общества  на первое место сегодня должна ставиться личность, 

государственный служащий, не только как носитель конкретных функций, но и как источник 

реализации государственной политики в целом. Сегодня кадры в государственном 

управлении должны рассматриваться как ценный стратегический ресурс, ключевой фактор 

успеха проводимой политики. В связи с изменением роли персонала в государственном 

аппарате возникает необходимость обратиться к новым идеям в области управления 

человеческими ресурсами. 

Современные потребности управления человеческими ресурсами в органах 

государственного управления, связанные с вызовами общества: 

 переход от кадровой работы как учета работников государственных органов к 

управлению человеческими ресурсами – как тактике и стратегии использования 

человеческого потенциала; 

 совершенствование методов управления персоналом; 

 акцент на компетенции государственный служащих, их выявление и развитие; 

 переход от специализации к универсализации профиля кандидата в связи с 

расширением функциональной нагрузки; 

 необходимость в «скоростной» адаптации государственного служащего не только к 

должности, но и к постоянно меняющимся внешним условиям и ситуациям; 

 постоянное обучение как реалии нового времени; 

 необходимость привлечения талантливых сотрудников, обладающих способностью 

к проактивному реагированию на ситуации, проявлению не ситуативной, а надситуативной 

активности. 

Данные потребности свидетельствуют о назревшей необходимости обогащения HR-

процессов, возрастании их значимости в функционировании госорганов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1  Тенденции в управлении человеческими ресурсами в органах государственного 

управления 
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Совершенствование методов управления персоналом в государственном управлении 

может быть осуществлено с помощью применения следующих процессов и механизмов: 

 внедрение модели профессиональных компетенций в качестве эффективного 

инструмента для осуществления таких функций, как подбор, обучение и развитие персонала, 

мероприятия по вознаграждению персонала, оценка персонала; 

 использование кейс-технологий при отборе персонала, которые помогают 

прогнозировать, как способности кандидатов будут использованы в реальных ситуациях; 

 применение IT-инструментов: электронный документооборот 

(внедрение/автоматизация); автоматизация процесса подбора персонала (подача заявки, 

online-наблюдение за ходом подбора, отчетность, база кандидатов); виртуальный ассессмент; 

электронная база знаний; автоматизация адаптации новых сотрудников; автоматизация 

управления по целям; комплексные решения, которые связывают HR-процессы (подбор, 

адаптацию, оценку, резерв, обучение и т.д.) в единую систему; 

 ассессмент-центр как один из самых эффективных методов комплексной оценки 

персонала, основанный на использовании взаимодополняющих методик, ориентированный 

на оценку реальных качеств сотрудников, их психологических и профессиональных 

особенностей, соответствия требованиям должностных позиций, а также выявление 

потенциальных возможностей специалистов; 

 применение новых форм обучения кадров, таких как семинары, тренинги, 

интерактивные игры, коучинг, самообучение, дистанционное обучение, интерактивные 

учебные курсы и т.д. 

 управление талантами как совокупность инструментов управления персоналом, 

которые дают возможность привлекать, эффективно использовать и воспроизводить качества 

сотрудников, которые позволяют им вносить существенный вклад в эффективную 

реализацию государственной политики; 

 Кадровое планирование, отражающее стратегическую направленность управления 

человеческими ресурсами государственного аппарата, а также являющееся мотивационной и 

стимулирующей основой для сотрудников. 

Эффективное управление человеческими ресурсами: стратегическая направленность 

HR-процессов, управление знаниями, управление талантами, компетентностный подход, HR-

маркетинг способствует формированию, поддержанию и развитию ключевых компетенций 

органов государственного управления. В условиях все возрастающей турбулентности 

общества, требующей от государственного управления постоянной готовности к изменениям 

в соответствии с новыми обстоятельствами и запросами, эффективность организационной 

деятельности зависит от человеческого потенциала государственного аппарата. В этой связи 

система управления персоналом, будучи важной частью любой организации, должна 

меняться вместе с изменениями внешней и внутренней среды, не только отзываясь на 

реалии, но и пытаясь предвидеть тренды развития.  
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 Найдавнішим в світі є споживання. Люди завжди щось споживають, і з часом іх 

потреби і бажання змінюються. У сучасному розумінні поведінка споживачів - це 

економічні, психологічні та соціальні аспекти, які виникають у процесі підготовки та 

здійснення купівлі, а також використання придбаного продукту. Також дуже давнім є 

торгівля. З моменту її зарождення і донині відбуваються постійні зміни в технологіях 

подання товару та оптимальних теоріях продажу. Великі зміни в торгівлі пов‘язані з 

розвитком людства, появою систем самообслуговування в універсальних магазинах, що і 

спровокувало виникнення мерчандайзингу. 

 Метою нашого дослідження є виявлення взаємозв‘язку між поведінкою споживачів і 

розвитком одного з основних інструментів маркетингу – мерчандайзингу. 

 За даними досліджень проведених у західних країнах - 80% товарів в магазинах 

купується під впливом різних імпульсів (у нашій країні - 90%). До них може ставитися сам 

товар, зовнішній вигляд якого привертає до себе увагу і гроші покупця, приваблива ціна, 

додаткова реклама в місці продажу товару. Мерчандайзинг завжди орієнтований на певний 

результат: стимулювання бажання кінцевого споживача вибрати і купити просувний товар. 

Його метою є збільшення обсягів продажів через мережі роздрібної торгівлі та залучення 

нових покупців. [1] 

 За кордоном первісна ініціатива по впровадженню ідей мерчандайзингу виходила від 

найбільш організованих роздрібних торговців, якими були мережі супермаркетів. Ні для кого 

не секрет, що серед асортименту кожної товарної групи можна досить чітко виділити марки 

та упаковки, які завоювали найбільшу популярність серед споживачів, і торгівля якими 

приносить основний прибуток власникові магазину. У їхньому просуванні та зацікавлені 

роздрібні торговці.  

 Крім того, полегшивши пошук і вибір необхідного товару, перетворивши процес 

вибору і покупки в захоплююче заняття і, таким чином, розширивши час перебування 

покупця в торговому залі, можна отримати додатковий ефект.  Статистика свідчить: 

покупці залишають на 13% більше грошей у тих магазинах, де мерчандайзинг продукції 

бездоганний. [2] 

 На український ринок ідеї мерчандайзингу були занесені якраз мультинаціональними 

корпораціями, такими як: Кока-Кола, Пепсі-кола , Філіп Морріс і ін. 

 Мерчандайзинг робить товар легко доступним, так як сам по собі грунтується на 

вподобаннях самого споживача, навіть на тих, про які він сам одразу не подумав би. 

Правильна викладка товару та рекламні матеріали нагадують покупцеві про товари, фірми і 

впливають на вибір споживача та його остаточне рішення про придбання товару. З точки 

зору професії, мерчандайзинг – це вид діяльності , який професійно здійснює управління 

поведінкою споживачів, який заснований на аналізі пізнавальних ресурсів людини. 

Найважливіше завдання фахівця з мерчандайзингу – змусити  покупців рухатися по всьому 

магазину і купувати більше товарів, ніж вони запланували. Багато різних причин зумовили 

розвиток мерчандайзингу, яким для різних учасників торгівельного процесу передбачено: 

- для споживачів – створення сприятливих умов для вибору та здійснення покупки, 

оптимізація часу; 

- для торгової точки – підвищення обсягу продажу, обмеження загальних витрат, стабільна 

група споживачів; 

- для виробника – збільшення простору використання товару для максимізації збуту. [3] 

 Для оцінки поведінки споживачів використовують інтердисциплінарний підхід. Так, 

економічні науки допомагають знайти відповідь на запитання, який дохід мають споживачі, 

як вони його розподіляють, за якою ціною вони хотіли придбати той чи іний продукт, як 

можна оцінити розмір попиту і пропозиції товарів. Психологія допомагає зрозуміти мотиви 
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та стимули поведінки споживачів; етнографія - особливості походження, розселення, 

стосунків, культури і побуту народів; симптоматологія – зовнішні ознаки як виявлення 

сутності явищ; герменевтика допомагає пояснити й інтерпретувати тексти та інше.  

 Важливим є знання про 5 основних єтапів прийняятя рішення про купівлю: 

 усвідомлення потреби – розуміння потреби в тому або іншому товарі; 

 пошук інформації – розуміння потреби спонукає споживача до пошуку інформації для 

задоволення потреби. Тут споживач починає з себе, зі свого досвіду, внутрішніх 

аспектів. Якщо ж його досвіду і знань замало для вирішення данного питання, він 

починає користуватися зовнішніми джерелами інформації; 

 оцінка альтернатив – відбувається на основі об'єктивних і суб'єктивних критєріїв, але 

дуже часто споживач може прийняти рішення і досить імпульсивно, тобто не 

грунтуючись на фактах, а під впливом почуттів; 

 рішення про купівлю – це придбання товару, який найвище оцінений по критеріям 

самого споживача; 

 реакція на покупку – поведінка після купівлі, а саме порівняння споживачем придбаного 

товару зі своїми сподіваннями, які базувалися на споживацьких критеріях та надіях. І в 

результаті споживач буде задоволений або розчарований. [4] 

 Базуючись на вище наведеному, можна сказати, що поведінка споживача є основою 

для мерчандайзинга. Коли фахівець з мерчандайзингу знає, на яких факторах базується 

рішення про купівлю, то він має цікаву роботу. Він повинен розуміти намір здійснення 

купівлі і вплинути на споживача . Наміри можуть бути: 

a) запланованими (придбання конкретної марки товару); 

b) покупка запланована в цілому (придбання товару певної категорії, але не 

конкретизованої марки); 

c) покупки замінники ( ті, якими можна замінити заплановані); 

d) внутрішньомагазинні рішення (рішення, на які прямо впливають маркетингові 

інструменти). [5] 

 Отож, професійний мерчандайзер - це не та людина, яка в магазині «розставляє товари 

по поличках». Це фахівець, який створює «імпульси покупок», тобто забезпечує потрібний 

товар, в потрібному місці, у потрібний час, за потрібною ціною, в потрібній кількості і стані. 

Маючи такого фахівця в своєму штаті, керівник може сміливо планувати збільшення 

роздрібних продажів на 15-20% тільки за рахунок правильної експозиції товарів, ще на 5-

10% - за рахунок створення оптимальної психологічної атмосфери в магазині і ще на 7-8% - 

за рахунок програм мотивації постійних клієнтів. [6] 

 Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах сучасної економічної ситуації 

будь-яка компанія, що прагне успішно працювати на ринку споживчих товарів, повинна 

орієнтуватися не тільки на якість і актуальність, що випускається, на своєчасну доставку її в 

торгові точки, але і замислюватися про мерчандайзинг своєї продукції. Застосування 

мерчандайзинг має таке ж значення для успішного продажу розробка продукції, як створення 

бренду товару, проведення рекламних акцій різного роду.  
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 Ефективне маркетингове дослідження національних ринків є неодмінною умовою 

збереження та зміцнення позицій вітчизняних підприємств.   Прискорення процесів 

економічної глобалізації, яка проявляється в інтенсивному розмиванні економічних 

кородонів між країнами, взаємопроникненні національних економічних систем, призводить 

до посилення процесів конкуренції і стрімкого розповсюдження наслідків фінансово-

економічних криз. Як результат, зростає ризикованість підприємницької діяльності, 

прогнозування майбутнього розвитку стає все більш проблемним, а суб‗єкти 

підприємницької діяльності вимушені більшою мірою покладатися на передбачення 

майбутніх змін. В таких умовах єдиною об‗єктивною основою прийняття управлінських 

рішень є об‗єктивна ринкова інформація, отримання якої і є метою маркетингових 

досліджень.  

 Проблеми проведення ефективного маркетингового дослідження постійно 

знаходяться в центрі уваги закордонних та вітчизняних маркетологів, як теоретиків, так і 

практиків. В україні за часи незалежності склалася власна школа маркетингових 

досліджень, представники якої багато уваги приділяють удосконаленню методики 

проведення досліджень. Найбільш видатними є праці таких вчених як Каніщенко О.Л. 

(дослідження міжнародних ринків), Журило В.В (мотивації споживачів на ринку високих 

технологій), Личова Г.В. (створення і аналіз міжнародного іміджу України), Кочкіна 

Н.Ю.(маркетингові комунікації і реклама). Проте, не зважаючи на вагомі наукові 

дослідження теоретичних та практичних аспектів проведення маркетингових досліджень, 

питання оцінки привабливості національних ринків досі залишається поза належною 

увагою, що є найбільш складним етапом маркетингового дослідження, який вимагає 

складної аналітичної роботи. 

 Маркетингові дослідження повинні бути в центрі уваги власників підприємств. Саме 

вони найбільше зацікавлені в тому, щоб були виявлені всі ризики, розроблена та 

виконувалась програма подальшої діяльності. Логіка тут проста і зрозуміла: чим краще 

маркетинговими дослідженнями, тим вище ефективність бізнесу, а відповідно і вище 

прибутки власників компанії. Зв'язок прибутковості бізнесу, його ризиків і ринкової 

вартості компанії добре розуміють лідери світового бізнесу, які масштабно впроваджують 

маркетингові дослідження в рамках всього підприємства. 

 В роботі американських маркетологів А. Бернса та Р. Буша «маркетингові 

дослідження» визначаються як процес визначення, збору, аналізу та представлення 

інформації, яка використовується для вирішення конкретних маркетингових проблем. 

Важливою рисою даного визначення є те, що маркетингові дослідження в ньому 

розглядаються як процес, який передбачає послідовність дій, направлених на отримання 

відповідного результату. 

 Систематизованість процесу маркетингових досліджень означає, що він має бути 

послідовним, детально спланованим і постійно поновлюваним. Тобто, маркетингові 

дослідження це не одноразовий акт, а постійний процес прийняття конкретних 

управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії для 

досягнення високої прибутковості підприємницької діяльності. 
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Етапи процесу маркетингових досліджень 

Етапи Зміст 

1 Визначення цілей маркетингового дослідження 

2 Розробка дослідницьких завдань 

3 Організація і планування маркетингового дослідження 

4 Збір інформації 

5 Обробка і аналіз інформації 

6 Презентація результатів маркетингового дослідження 

7 Впровадження результатів маркетингового дослідження 

 

 В ході маркетингових досліджень виникає ряд ризиків, яку можуть вплинути на 

достовірність результатів дослідження. Саме тому маркетингові дослідження повинні 

здійснюватись за такими принципами, для забезпечення максимальної ефективності: 

 Обєктивність  

 Систематичність 

 Комплексність 

 Безперервність 

 Оперативність 

В умовах глобалізації світової економіки і загальної лібералізації 

зовнішньоекономічних зв‗язків, досягнення високої конкурентоспроможності та 

довгострокової присутності підприємства на ринку можливе лише за наявності об‗єктивної 

і сучасної інформації. Така інформація є вирішальною при формуванні і розробки 

ефективних стратегій діяльності. 

 Інформація, що отримується в результаті здійснення маркетингових досліджень 

дозволяє керівникам підприємств оцінити привабливість національних ринків, визначити 

найбільш ефек- тивну форму виходу на національні ринки, розробити стратегію ринкової 

діяльності на обраних ринках, запобігти помилок в розробці товару, спозиціонувати бренд у 

відповідності до специфіки ринку, вивести на національні ринки нові товари, врахувати 

специфіку географічних ринків, зрозуміти ринкову поведінку споживачів, визначити 

способи виходу на сусідні ринки. Маркетингові дослідження, таким чином, здатні 

слугувати важливим чинником для прийняття управлінських рішень в діяльності 

підприєств. 
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За сучасних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин поширюється 

значення зовнішньоекономічної діяльності. Саме вона є важливим чинником впливу на 

динаміку і структуру національної економіки, розвитку міжнародного бізнесу, стимулювання 

конкурентних переваг для забезпечення стійких позицій на зовнішньому ринку для 

підвищення ефективності діяльності підприємств. Успіх зовнішньоекономічної діяльності 

України на світових ринках залежить в першу чергу від росту експортного потенціалу, а саме 

від можливостей підприємств виробляти і реалізовувати конкурентоздатну продукцію з 

відповідною якістю і ціною. Отже, оцінка стану експорту в Україні є досить актуальною 

темою,що дасть можливість визначити ступінь забезпеченості національної економіки 

ресурсами і здатність системи до розвитку та інтеграції в світову спільноту на базі наявних 

ресурсів. 

Український експорт протягом останніх років переживає складні часи. Ми втратили 

певні ринки збуту та виробничі потужності для традиційного експорту, кон'юнктура 

світового ринку також була несприятливою. У підсумку, це призвело до значного скорочення 

вітчизняного експорту. В 2016 році в Україні спостерігався історичний мінімум за обсягами 

експорту і була характерна різноспрямована ситуація. З одного боку, збереглися деякі 

минулорічні негативні тенденції, зокрема: 

-  нестабільна політико-економічна ситуація в окремих районах Луганської і 

Донецької областей, продовження військової агресії з боку Росії; 

- значна сировинна спрямованість вітчизняного експорту; 

- відсутність доступу до кредитних ресурсів, системні проблеми розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, валютне, митне та податкове 

регулювання). 

В 2016 році ці тенденції доповнилися запровадженням Російською Федерацією 

ембарго щодо українських продовольчих товарів, застосуванням до вітчизняного експорту 

РНС та обмеженням і ускладненням транзиту територією РФ, а з 1 липня Російська 

Федерація їх додатково посилила [1]. Протягом 2012-2016рр. український експорт знизився 

на $32,4 млрд (з $68,8 до 36,4 млрд). 

З іншого боку, в поточному році з‘явились окремі позитивні ознаки у вигляді 

пожвавлення попиту на деякі товари українського експорту при одночасному продовженні 

зростання виробництва промислової продукції. Проте, у порівнянні з січнем поточного року 

відбулося суттєве уповільнення темпів падіння експорту (у січні цей показник становив 

31,9%). 

В 2016 році Україна експортувала товарів на $36,4 млрд, коли в 2015 році наші обсяги 

експорту були $38,3 млрд. Для прикладу, в 2013 році ми експортували товарів на $63 млрд. А 

в докризовому 2008 році обсяги товарного експорту перевищували $67 млрд. Експорт в 2016 

році скоротився за рахунок зменшення поставок металів та виробів з них на $1,134 млрд. 

Експорт хімічної продукції скоротився на $579 млн, машинобудівної – на $429 млн, 

мінеральних продуктів (в цю групу входить залізна руда) – на $371 млн. Втримати баланс 

допоміг експорт аграрної продукції та продовольства. Його обсяги в 2016 році зросли на 

$721 млн до $15,3 млрд. (рис.1). 

Слід нагадати, що найбільше падіння експорту товарів у 2016 році спостерігалось у 

січні – на 955,7 млн дол. (на 31,9%) відносно січня 2015 року, у лютому – на 315,8 млн дол. 

(на 10,5%) та у березні – на 486,6 млн дол. (на 14,0%). 

Разом з тим, за підсумками квітня було отримано незначний приріст в експортуванні 

товарів – на 14,3 млн дол. (на 0,5%), але, починаючи з травня поточного року, знову почала 

відстежуватись негативна тенденція (у травні скорочення експорту становило 39,5 млн дол. 

(на 1,4%), червні – на 215,8 млн дол. (на 6,9%), липні – на 292,5 млн дол. (на 9,1%) [3].  



 

86 

 

 

 
Рисунок 1 Товарна структура експорту в 2016 році [2] 

 

У географічному розрізі експортно-імпортних операцій України за 8 місяців 2016 року 

слід зазначити, що як в експорті товарів, так і в імпорті, основним торговельним партнером 

України був Європейський Союз. Так, в експорті товарів питома вага Європейського Союзу 

склала 37,9%, а в імпорті вона сягнула позначки 43,9% (його частка збільшилась на 3,1 

відсоткових пунктів відносно показників аналогічного періоду минулого року). 

При цьому частка Росії в експорті товарів зменшилась до 9,8% (за 8 місяців 2015 року 

доля РФ складала 12,7%), а в імпорті - зменшилась на 7,3 в.п. і склала 12,8%. 

Експорт товарів з України до країн Європейського Союзу складається з продукції 

АПК та харчової промисловості (29,9%), металургійного комплексу (23,5%), 

машинобудування (16,0%), мінеральних продуктів (10,2%), деревини та паперової маси 

(6,8%), продукції легкої промисловості (6,2%), різних промислових товарів (3,7%) та 

продукції хімічної промисловості (3,6%). У структурі імпорту товарів найбільшу частку 

становила продукція машинобудування (31,9%), продукція хімічної промисловості (27,2%), 

мінеральні продукти (12,8%) і продукція АПК та харчової промисловості (10,5%) [1]. 

Торгівля з країнами ЄС продовжує демонструвати позитивну динаміку. Так, експорт 

товарів за підсумками 2016 року відносно аналогічного періоду 2015 року зріс на 4,4% (на 

365,9 млн дол.), при цьому імпорт товарів з країн Союзу порівняно з аналогічним періодом 

2015 року збільшився на 6,6% або на 655,3 млн дол. [3] 

З огляду на вищенаведені тенденції розвитку експортно-імпортних операцій України, 

а саме – зменшення експорту товарів на 4,1%, збільшення імпорту на 3,7% Позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн.дол. (у 2015р. позитивне – 3828,2 

млн.дол.).  

У січні–лютому 2017р. експорт товарів становив 6268,1 млн.дол. США, імпорт – 

6691,3 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2016р. експорт збільшився на 32,7% (на 

1543,4 млн.дол.), імпорт – на 22,1% (на 1210,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 423,2 

млн.дол. (у січні–лютому 2016р. також негативне – 756,1 млн.дол.). Коефіцієнт покриття 

експортом імпорту склав 0,94 (у січні–лютому 2016р. – 0,86).Зовнішньоторговельні операції 

проводились із партнерами зі 198 країн світу. 

Основними проблемами сучасного розвитку українського експорту, на вирішенні яких 

повинні бути сконцентровані зусилля уряду, є: сировинний характер та вузька спеціалізація 

значної частини експорту, недостатній рівень інвестування в модернізацію 

експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій, а також не 

конкурентоспроможність продукції через високий рівень ресурсо- та енерговитратності 

вітчизняних виробництв [4]. 

Підсумовуючи вище викладене, можемо зробити висновок, що Україна має значний 
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експортний потенціал і за правильної зовнішньоекономічної політики держави можна 

подолати проблеми сучасного розвитку українського експорту та підвищити 

конкурентоспроможності національної економіки.  
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Мотивування – це одна із провідних функцій управління, оскільки досягнення основної 

мети залежить від злагодженості роботи людей. Мотивування як процес – це спонукання 

себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей і цілей організації [1]. 

Мотивування працівників впливає на їхню продуктивність, і власне робота менеджера 

саме і полягає в тому, щоб спрямувати роботу працівників на досягнення цілей організації 

[2]. Кожний директор підприємства чи ефективний керівник намагається викликати у 

працівників внутрішні спонуки до активної трудової діяльності, підтримувати зацікавленість 

у праці, ініціювати переживання, задоволення від отриманих результатів. 

Як зазначають В. В. Травін, М. І. Магура, М. Б. Курбатова, серед засобів, які можуть 

використовуватися для впливу на мотивацію працівників, виділяють наступні: організація 

робіт; матеріальне стимулювання; моральне стимулювання; постановка цілей; оцінка і 

контроль; інформування; практика управління; заходи дисциплінарного впливу; звернення 

до найбільш значущих для працівника цінностей [3]. 

В літературних джерелах [3, 4] подано широку класифікацію методів мотивації. 

Мотиваційні методи класифіковано за об‘єктами мотивації, використовуваними стимулами, 

видами потреб, спрямованістю: 

– за об‘єктами мотивації розглядаються методи, спрямовані на колектив, окремих 

співробітників, жінок, початківців співробітників, досвідчених фахівців; 

– в залежності від стимулів виділяються економічні методи та неекономічні методи, що 

підрозділяються, у свою чергу, на організаційні та морально-психологічні. 

Найпоширенішою класифікаційною ознакою є поділ на методи моральної і 

матеріальної мотивації. Методи матеріальної мотивації є дуже дієвими в нашій країні, 

оскільки для більшості працівників робота – це джерело доходу та спосіб забезпечення сім‘ї. 

Тому при застосуванні таких методів працівники будуть намагатися робити все, аби 

ефективно виконати роботу та отримати додаткові кошти [5]. 

Розрізняють такі види матеріальної мотивації:  

http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=0596e42e-293b-4c36-87fc-8d0f2bf780de&title%20=PidsumkiZovnishnoiTorgivliUkrainiZa8-Misiatsiv2016-Roku
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=0596e42e-293b-4c36-87fc-8d0f2bf780de&title%20=PidsumkiZovnishnoiTorgivliUkrainiZa8-Misiatsiv2016-Roku
http://www.fru.org.ua/ua/media-center/blogs/vlasyuk/ukrainskyi-eksport-tovariv-dosiah-istorychnoho-minimumu-v-2016-rotsi-ukrpromzovnishekspertyza
http://www.fru.org.ua/ua/media-center/blogs/vlasyuk/ukrainskyi-eksport-tovariv-dosiah-istorychnoho-minimumu-v-2016-rotsi-ukrpromzovnishekspertyza
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 індивідуальна матеріальна мотивація, заснована на системі матеріального заохочення 

або санкціонування індивідуальної праці працівника (безпосередньо пов'язана з оплатою 

праці);  

 громадська матеріальна зацікавленість, виражена в загальному підвищенні добробуту 

населення на основі зростання економіки, зниження витрат виробництва, зниження 

собівартості продукції і т.д.; 

 колективна матеріальна мотивація, заснована на сучасному характері виробничої 

кооперації всередині підприємства і спрямована на підвищення ефективності діяльності 

колективу (наприклад, колективні або бригадні форми оплати праці) [6]. 

До видів нематеріальної мотивації відносять організацію навчання для персоналу та 

підвищення кваліфікації. Це тренінги, семінари, освітні програми [7]. Традиційно виділяють 

три групи нематеріальних чинників мотивації: 

 ті, що не потребують великих інвестицій з боку компанії, наприклад, привітання з 

днем народження, грамоти найкращому співробітнику тощо; 

 ті, що потребують інвестицій та розподіляються без адресно – це організація 

харчування за рахунок компанії, забезпечення проїзними квитками, надання форми на 

конкретних робочих місцях; 

 ті, що потребують інвестицій компанії та розподіляються адресно. Наприклад, 

придбання товарів тривалого користування, оформлення медичних страхівок, оздоровлення 

працівників, оплата відпусток, надання матеріальної допомоги [8]. 

Одним із методів мотивувати працівників є фіксація досягнень. Її можна втілити за 

допомогою «дошки пошани» з визначенням найкращого працівника місяця того чи іншого 

відділу Менш відомим способом нематеріальної мотивації є причетність до прийняття 

рішень, тобто працівник повинен відчувати, що має право голосу. Звичайно, працівникам 

приємно буде отримати і дещо більш відчутне: місячний проїзний квиток, іменні канцтовари, 

квитки у кіно, можливість безкоштовно відвідувати фітнес-центр тощо. Спільний 

корпоративний відпочинок з колегами сприятиме кращому взаєморозумінню та об‘єднанню 

колективу [7]. 

Деякі автори виділяють соціальну мотивацію, яка є досить дієвою при її правильному 

застосуванні. Якщо працівник, на якого вона спрямована, переймається результатами своєї 

діяльності і намагається не заплямувати свою репутацію перед керівником, то цей метод є 

дуже ефективним. В Україні цей метод використовується дуже активно [5].  

Малодослідженим та цікавим способом мотивування праці є мотивація вільним часом 

або модульна система компенсації вільним часом. Особливість полягає в тому, що 

розходження в навантаженні працівників, які обумовлені роботою в різний час доби, днів 

тижня, місяця компенсуються безпосередньо наданням вільного часу, а не грошовими 

надбавками, як це прийнято в традиційній системі[9, с.122]. Ця форма нематеріальної 

мотивації поки не одержала поширення у практиці українських підприємств, але досвід 

використання її зарубіжними фірмами свідчить про необхідність впровадження системи 

компенсації вільним часом на вітчизняних підприємствах.  
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З встановленням інформаційної домінанти в структурі суспільного виробництва і з 

поширенням інформаційно-комунікативних інновацій, відбувається широке включення різних 

сфер, таких як: економіка, політика, освіта, наука, мистецтво в електронний простір 

комунікативної мережі Інтернету. Наслідком цього виступає віртуалізація як самих процесів 

діяльності, в даних галузях, так і її продуктів. 

Віртуалізація в будь-якому прояві є перспективним і найбільш вигідним рішенням. 

Технологія віртуалізації, дозволяє забезпечити користувачеві доступ до інформації з будь-якого 

терміналу, включаючи територіально  віддалені та абстрагувати один від одного різні 

компоненти ІТ-систем [7]. 

Таким чином, повсякденне життя сучасної людини вже не мислиться без участі в ній 

постійного потоку інформації з різних джерел: з екрана телевізора, з Інтернету, з планшета чи 

мобільного телефону і т. д. Відповідно, масштаби прийдешньої глобальної інформатизації 

простору з кожним роком збільшуються з великою швидкістю. 

Так, за оцінкою аналітичної компанії IDC, тільки за 2006 рік було створено 161 есзабайт 

цифрової інформації (1 есзабайт дорівнює 1 млрд. Гб). А це в 3 млн. разів більше ніж всі книги, 

написані за всю історію людства.  

Аналіз компанії Cisco показав, що через інтернет-трафік в 2013 році  передавалося 667 

ексабайт цифрової інформації. На травень 2015 року загальна кількість оцифрованої інформації 

в світі перевищувала 8 зеттабайт (1 зеттабайт дорівнює 2
70

 стандартним (8-бітовим) байтам або 

1024 ексабайтам. В 2016 році обсяг інтернет-трафіку перейде позначку в 1 зеттабайт. За 

прогнозом компанії Cisco подвоєння цього обсягу відбудеться в 2019 році. Якщо говорити про 

Україну, то загальна інтернет-аудиторія на всій території, без урахування Криму зросла до 59% 

і становить 21,8 млн. користувачів. Такі результати дослідження, проведеного компанією 

Factum Group Ukraine [3]. 

Але, тільки п‘ята частина всієї інформації унікальна і представляє практичну цінність. 

Виходить незрозуміла ситуація: з впровадженням нових технологій стало більше можливостей 

доступу до різної інформації, але парадокс наших днів полягає в тому, що чим більше 

інформації, тим менше знань. 

Водночас, інформаційно-комунікативні інновації дали старт такому процесу як плагіат, 

що, на жаль, є особливо розповсюдженими в студентських і наукових колах. 

Плагіат серед студентства становить загрозу, зокрема він не дає можливості реально 

http://consultinga.com/nematerialnamotyvacia/
http://consultinga.com/nematerialnamotyvacia/
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оцінити знання, вміння і навички, ускладнює процес оцінювання результатів викладачем, не 

розвиває креативне мислення у студента. Окрім того, це заважає інтегрувати у міжнародне 

освітянське й наукове середовище, оскільки плагіат не сприймається світовою науковою 

спільнотою. 

Наступним негативним явищем глобальної інформатизації простору є маніпуляція 

свідомістю через Інтернет. Зміни уявлень суспільства про саму реальність відбувається за 

рахунок зростання кількості комунікативних потоків та розширення системи масового 

інформування. І тут, маніпулювання свідомістю є те, що Інтернет, надаючи різноманітну 

інформацію, тим самим не дає можливості людині власноруч оцінювати події. Як правило, 

інформація,  що  представлена  у  всесвітній мережі має  переконуючий  характер, оскільки 

інформаційний потік в Інтернеті підлягає контролю певної вузької  групи  суспільства.  

Таким чином, інформаційні технології розробляються для досягнення запланованого 

результату. Процес цей системний, не випадковий і направлений впливати на аудиторію. 

Якщо говорити про вищі навчальні заклади, то найважливіша маніпулятивна технологія це 

повідомлення на Інтернет-сайтах: висвітлення, приховування чи перекручення інформації, 

тобто створення її версій, що досягається за допомогою незначних відхилень в різні боки, 

причому вони мають бути  непомітними  і  діяти  на  рівні  підсвідомого, а також 

сприйматися користувачем [4]. 

Вище  перечисленні  далеко  не  всі  негативні  сторони  використання Інтернету, до 

них можна додати наступне: 

- негативно впливає на самоорганізацію і збиває з режиму – непродуктивно витрачений 

час (читання новин / блогів, соціальні мережі, тощо); 

- порушення психічного здоров‘я через: віртуальне спілкування у мережі, витіснення 

бажання мислити, запам‘ятовувати, критично оцінювати подану інформацію; виникнення 

Internet-залежності; тривале сидіння перед монітором, що приводить до погіршання зору, 

безсоння, ожиріння та інших розладів в організмі [2]. 

Отже,  Інтернет  може  бути  розглянутий  двояко: з однієї сторони, призводить до 

певного відчуження від соціальної реальності, а з іншої, до розвитку особистості.  

Щороку ринок вищої освіти перебуває в реформаційному стані, коли застарілі 

методики вже не працюють належним чином, а нові постійно змінюються та намагаються 

встигнути за попитом з боку потенційних абітурієнтів. Така ситуація стимулює молодь до 

самоосвіти і є умовою розвитку та самоствердження особистості й складовою навчання 

протягом життя.  

Варто підкреслити, що останнім часом почалася міжфахова міграція: люди змінюють 

професію в залежності від заробітної плати та попиту на ринку праці, а це неможливо без 

отримання нових знань. І в цьому випадку інтернет-курси, системи онлайн-освіти стають 

частиною самоосвіти населення. 

З 2014 року беручи за зразок досвід англомовних платформ в Україні розроблено 

декілька вітчизняних, наприклад: платформа Prometheus, програма IT LABS, «Телепортус», 

«WebPromo Experts», завдяки яким освіта через Інтернет для українського інтернет-

користувача є реальною. 

Зазначені інтернет-проекти дають поштовх до дії, пробують навчити користувача 

мислити, приймати рішення, брати на себе відповідальність і мають просвітницьку мету. 

Із зарубіжних проектів це: Coursera, Udacity, Khan Academy, Udemy, Duolingo – 

впливові освітянські платформи, які окреслили нову тенденцію до демократизації та 

віртуалізації освіти [7].  

Застосування технологій віртуальної реальності в освіті призвело до появи 

віртуального освітянського середовища, в рамках якого можлива безперервна самореалізація 

і саморозвиток вільної, активної і творчої особистості. 

Віртуальне освітянське середовище є творчим середовищем, навчання в якому можливе 

за наявності високої внутрішньої мотивації студентів, їх емоційному підйомі та 

позитивному, оптимістичному настрої.  

Упровадження ІКТ з використанням мультимедійних технологій та віддаленого 

доступу до інформаційно-освітянських ресурсів сприяють ґрунтовному забезпеченню 
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безперервності віртуального навчання, а можливість вибору плану та методики навчання 

сприяють розкриттю та виявленню індивідуальних творчих здібностей студентів.  

Дистанційно можна освоїти деякі професії (бухгалтерів, економістів, менеджерів, 

рекламістів, маркетологів, журналістів, юристів чи програмістів), проте лікарську справу 

купити віртуально не можливо. Однак, все залежить від кінцевої мети: отримання диплома, 

придбання практичних навичок або підвищення кваліфікації.  

Знання іноземної мови дає змогу отримати освіту дистанційно за кордоном. Звичайно, 

дистанційна освіта дешевше традиційного навчання, але все одно це досить відчутна сума. 

Особливу увагу необхідно звернути на наступне, який документ видається після закінчення 

навчання – диплом, сертифікат, посвідчення або взагалі нічого.  

Дистанційна форма навчання формально підходить всім, але особливо ефективна вона 

для зайнятих, обмежених в пересуванні і географічно віддалених користувачів [1]. При цьому 

необхідно мати відповідний характер. А саме – високий ступінь самоорганізації, інакше 

дистанційне навчання не підходить. 

Висновок. Новітні інформаційні комп‘ютерні технології здійснили величезний вплив на 

стан світової економіки в цілому та на ринок освітянських послуг зокрема і створили 

можливості їх віртуалізації. Віртуалізація як інноваційний процес у освітянському середовищі 

має як позитивні, так і негативні прояви та наслідки.  

Позитивними можна вважати доступ до більшого масиву інформації, демократизацію 

освіти, руйнування кордонів в освіті, відвідування  online-лекцій і семінарів. Негативними є: 

порушення авторських прав, ігнорування ролі автора, зростання недовіри до інформації, 

багато сучасних людей потонули у віртуальному світі і живуть віртуальним життям. Це в 

свою чергу призводить до деградації спілкування. 

Але не зважаючи на всі протиріччя, освіта сьогодні – це синтез різних форм одержання 

знань і сучасних технологій, оптимальну комбінацію яких може визначити для себе тільки 

сама людина. 
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Чернігівський національний технологічний університет  

 

В умовах жорсткої конкуренції компанії все частіше намагаються привернути увагу 

споживачів до власної продукції. Тому важливим є вірний вибір суб‘єктом господарювання 

не тільки маркетингової стратегії, яка допоможе зміцнити свої позиції на даному етапі росту 

чи поверне втрачену популярність, а й засобів донесення інформації до споживача. 

Нестандартні засоби комунікацій є найбільш ефективним способом досягнення цілей 

компанії. Стратегію партизанської війни обирають для себе більшість компаній на ринку. 

Методи партизанського маркетингу дають можливість компаніям виділитися на фоні 

стандартних рекламних засобів. 

Партизанський маркетинг (англ. guerrilla marketing) – малобюджетні способи реклами 

і маркетингу, що дозволяють ефективно просувати свій товар або послугу, залучати нових 

клієнтів і збільшувати свій прибуток, не вкладаючи або майже не вкладаючи грошей. Тому 

партизанський маркетинг називають також "малобюджетним маркетингом" або 

"маловитратними маркетингом" [1].  

Саме поняття "партизанський маркетинг" ввів в ужиток і підвів під нього теоретичну 

базу американський рекламіст Джей Конрад Левінсон, в минулому креативний директор 

рекламного агентства "Лео Бернетт", опублікувавши в 1984 році книгу під такою назвою. 

Книга була адресована малому бізнесу і присвячений маловитратними способам реклами. 

Термін з тих пір став популярний, хоча Левінсон не дав визначення терміна "партизанський 

маркетинг". 

Підхід, запропонований Левинсоном, зводився в основному до використання дешевих 

рекламоносіїв: візитні картки, листівки, вивіски, буклети, листівки і т.п. – замість дорогих. 

Автор також давав безліч прийомів і вивертів, що дозволяють підняти ефективність такої 

реклами і вичавити з неї максимальний результат. 

У більш пізніх книгах Левінсона і його колег набір інструментів партизанського 

маркетингу було розширено, в тому числі і безкоштовними способами просування: 

написання статей для тематичних журналів, виступи на громадських заходах, вибудовування 

відносин з клієнтами і т.п. В якості важливого принципу було виділено також партнерство з 

іншими бізнесменами. 

В даний час до партизанського маркетингу зазвичай також відносять ряд методів 

реклами, які не входять до офіційних списків Левінсона, але відповідають основному 

принципу партизанського маркетингу - доступності для фірм з невеликим рекламним 

бюджетом. Серед таких методів - "вірусний маркетинг", "ембієнт медіа", "прихований 

маркетинг", "епатажний маркетинг" та інші. 

Коли актуальний партизанський маркетинг: 

 в умовах ринку, що падає, коли компанії не можуть собі дозволити великі 

маркетингові або рекламні бюджети; 

 під час виведення нового товару або нової послуги на ринок з метою мінімізації 

ризиків, пов'язаних з можливим "провалом" нового продукту; 

 компанії, що мають розгалужену регіональну мережу, яка нерівномірно розміщується 

по мапі. 

Особливостями партизанського маркетингу є дешевизна, ефективність та ризиковий 

характер. "Низький бюджет", "низька вартість", "низькі витрати" є дуже важливі результати 

цієї концепції, але визначення "партизанський маркетинг", як повністю «низькобюджетний» 

не є точним. "Партизанський маркетинг" – нестандартна методика просування продукції на 

ринок, на яку витрачається невелика кількість коштів і, при правильному її проведенні, вона 

приносить значний результат і, відповідно, прибуток [2].  

Тобто стратегія партизанського маркетингу передбачає використання тільки 

оригінальні способи просування товару, креативність та творчий підхід коли результатом 

ефективного використання обмежених ресурсами є прибуток.  
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Можна виділити наступні особливості партизанського маркетингу: 

 відмова від реклами в її класичному вигляді і від традиційних рекламних каналів; 

 зведення до мінімуму можливих витрат бюджету; 

 ставка на партнерські відносини з іншими видами бізнесу і використання таких 

зв‘язків з метою просування власних товарів і послуг; 

 використання цікавих, нестандартних прийомів, які запам‘ятовуються та 

приваблюють увагу людей; 

 партизанський маркетинг зазвичай погано підходить для копіювання конкурентами, і 

часто вони його просто не помічають; 

 швидкість віддачі є ще однією його особливістю, оскільки результати роботи 

проявляються зазвичай дуже швидко або упродовж невеликого проміжку часу. 

При використанні методів партизанського маркетингу можливе використання таких 

основних груп інструментів впливу на потенційного споживача:  

1) інструменти масового впливу (миттєвий натовп, автомобільний перфоманс на 

міських вулицях, голі люди на масових заходах, вуличний перфоманс, неопізнаний міський 

об‘єкт, вірусне відео в Інтернеті, розміщення рекламного повідомлення на людях, 

партизанська відеопроекція, вірусна флеш-гра, реклама з вуст в уста); 

2) інструменти локального впливу (розміщення нестандартної реклами в міському 

середовищі, розміщення в реальному житті, таємничі покупці, провокаційний маркетинг, 

нестандартний семплінг, трафарет-графіті, розміщення реклами на тваринах, візуальний 

обман, унікальне місце комунікації товару зі споживачем, стікер-кампанія, розміщення 

реклами на полях біля аеропортів);  

3) інструменти цільового впливу (непряме просування в блогах і форумах, 

нестандартне розміщення на коробках для піци, розміщення реклами на дні басейнів, 

нестандартне розміщення в туалетах, розсилка прихованих смс повідомлень за вибіркою 

цільової аудиторії, реклама в перукарнях) [3]. 

Таким чином, для кожного підприємства поняття ―партизанського‖ маркетингу є 

доволі широким та особливим. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, 

що головним в організації партизанського маркетингу є економічна ефективність, 

оригінальність і малозатратність. 
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В сучасних ринкових умовах конкурентоспроможність промислових підприємств 

може бути забезпечена лише за умови максимально ефективного використання всіх видів 

ресурсів підприємства. Унаслідок цього, ефективним методом боротьби за споживача, 

пріоритетним способом управління громадською довірою і чинником, що впливає на 

ефективність господарської діяльності стають такі категорії, як імідж підприємства. При 

цьому результатом ефективного управління іміджем є позитивний імідж, який наразі стає 

одним із найважливіших стратегічних факторів розвитку підприємств. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
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Поняття "імідж" давно не тільки відомо в світі бізнесу, але й активно 

використовується для успішного досягнення ділових цілей і стрімкого просування по службі. 

З цим поняттям першими активно в практичному аспекті почали працювати зарубіжні 

економісти, які займаються підприємницькою діяльністю. У 60-х роках ХХ ст. 

американський економіст Болдуінг уперше застосував термін «імідж» стосовно ділового 

успіху. Згодом імідж був узятий на озброєння політологією, фахівці якої зробили 

формування іміджу важливою складовою своєї роботи [1]. 

Термін "імідж" походить від латинського imitari, що означає «імітувати». Згідно з 

тлумачним словником Вебстера, імідж – це штучна імітація чи створення зовнішньої форми 

особи або об'єкта. Він є розумовим уявленням про людину, товар або інститути, що 

цілеспрямовано формується в масовій свідомості як дієвий і емоційно забарвлений образ за 

допомогою пабліситі, реклами або пропаганди. 

Однак одночасно з поняттям "іміджу" часто вживаються в тому самому розумінні такі 

поняття, як "репутація", "ділова репутація підприємства", "корпоративний імідж", "бренд", 

"торговельна марка" і "гудвіл". 

Всі ці поняття, незалежно від того, кого чи чого вони стосуються, мають вихідну 

точку – інформацію про об‘єкт. Так, імідж – це думка про об‘єкт, сформована на основі 

отриманої інформації, бренд – торгова марка, яка містить інформацію про товар, репутація – 

підтверджена фактами інформація про об‘єкт. Імідж та репутація можуть мати як 

позитивний, так і негативний характер, тоді як бренд – однозначно позитивний. Імідж 

компанії – це те враження, яке вона справляє на клієнтів, те, що згадують, коли думають про 

неї. Репутація – сукупність думок про переваги та недоліки компанії, яка складається у 

внутрішніх колах компанії, партнерів із бізнесу. Імідж – образ, який створений для публіки, 

репутація зароджується серед професіоналів. 

Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого 

та тривалого ділового успіху і цьому є цілком розумне пояснення. По-перше, він дає ефект 

придбання організацією визнаної ринкової сили, тому що сприяє зниженню чутливості до 

цін, по-друге, підвищує специфічність та унікальність товарів, а це означає, що він захищає 

організацію від атак конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-замінників. І, по-третє, він 

полегшує доступ фірми до різних ресурсів: фінансових, інформаційних, людських тощо [3]. 

Корпоративний імідж компанії має наступну структуру: 

 імідж товару або послуги; 

 імідж споживачів товару; 

 внутрішній імідж організації ; 

 імідж засновника і/або основних керівників організації;  

 імідж персоналу; 

 візуальний імідж організації;  

 соціальний імідж організації; 

 бізнес-імідж організації. 

Будь-яка компанія проходить протягом свого життя чотири основних етапи: 

формування, затвердження і стабільного існування, інноваційної діяльності, трансформації. 

Кожному етапу повинна відповідати своя іміджева політика, як зовнішня, так і внутрішня, 

що покликана забезпечити максимальний прибуток на даному етапі розвитку та підготувати 

"плацдарм" для благополучного проходження наступного етапу [1]. 

Процес управління корпоративним іміджем починається з формулювання бачення, 

потім місії як соціально-значимого статусу організації. Далі визначається корпоративна 

індивідуальність, корпоративна ідентичність і лише тоді створюється позитивний 

корпоративний імідж. Досягнення сприятливого корпоративного іміджу і лояльності 

споживачів – основна мета управління корпоративною ідентичністю [2]. 

Виділимо деякі узагальнені критерії, які вказують на привабливість іміджу 

організації:  

 позитивні оцінки діяльності організації (керівників, власників, споживачів, партнерів, 

сторонніх підприємств і організацій, персоналу організації);  
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 конкурентоспроможність організації (висока якість продукції, товару або послуг, 

збереження контингенту споживачів та персоналу організації);  

 авторитет організації (довіра споживачів і партнерів, впізнавання організації різними 

соціальними групами);  

 позитивні оцінки діяльності організації засобами масової інформації;  

 розвиток професійної компетентності персоналу організації, забезпечення його 

психологічної готовності до діяльності, до змін;  

 високий рівень організаційної культури персоналу. 

Імідж підприємства виступає як один з інструментів досягнення стратегічних цілей 

організації, що торкаються основних сторін її діяльності та орієнтовані на перспективу. 

Переваги позитивного іміджу очевидні. Однак позитивна популярність не з'являється сама 

собою і не існує сама по собі. Вона вимагає цілеспрямованої систематичної роботи з 

формування позитивного іміджу підприємства. 

Створення позитивного іміджу безпосередньо впливає на діловий успіх організації, 

оскільки формує атмосферу довіри до неї, яка ґрунтується на правдивості та повній 

інформованості. Сприйняття образу організації людьми буде різним, оскільки це залежить 

від рівня освіти, культури та інших характеристик кожної окремої людини. 

Оцінку іміджу організації, внаслідок складності досліджуваної категорії, здійснюють 

за кількома критеріями залежно від того, які цілі стоять перед дослідником при формуванні 

іміджу фірми. Існують різні підходи та способи вимірювання іміджу компанії. При 

дослідженні іміджу компанії використовуються різні шкали, зокрема: семантичний 

диференціал, шкала Лайкерта, шкала відношення, шкала порядку, шкала найменувань. Крім 

того, є низка національних і міжнародних бізнес-видань, які щорічно друкують рейтинги 

організацій. Методику рейтингових оцінок репутації та іміджу підприємств, у переважній 

своїй більшості, вони розробляють самостійно. 

Формування, підтримання та розвиток іміджу потребує виваженої, ґрунтовної, 

контрольованої діяльності щодо створення, закріплення та посилення позитивної 

громадської думки про організацію. 
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В сучасних умовах ефективність економіки будь-якого суспільства визначається 

якістю наявних трудових ресурсів. Функціонування підприємств в першу чергу залежить від 

якості працівників з їхнім рівнем освіти, досвіду й майстерності, які забезпечують реалізацію 

економічних цілей підприємства. Успіх роботи підприємства залежить від конкретних 

людей, їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати 
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проблеми, сприйнятливості до навчання. Для того, щоб підприємство ефективно працювало і 

приносило дохід, необхідно правильно організувати працю працівників, при цьому постійно 

контролюючи їх діяльність, використовуючи різні ефективні методи управління персоналом. 

Тема даного дослідження є актуальною, так як управління персоналом набуває дедалі 

більшого значення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

досягнення успіху в реалізації його стратегії розвитку. 

Разом з тим, в Україні склалася ситуація, коли управлінню персоналом не 

приділяється достатньої уваги, а це призводить до ряду проблем в діяльності підприємств. 

Від того, як вони будуть вирішені, багато в чому залежить майбутнє не тільки цих 

підприємств, але і всієї національної економіки. Сьогодні основними проблемами, з якими 

стикаються при управлінні персоналом є: 

- недосконала технологія розробки і прийняття кадрових рішень;  

- у більшості випадків відсутня орієнтація на досягнення соціальної ефективності в 

управлінні персоналом;  

- підбір, формування кадрів з сучасним економічним мисленням; 

- забезпечення ефективності праці працівників; 

- недосконала система мотивації праці; 

- збереження сприятливого клімату у колективі; 

 - погано впроваджуються методи набору, оцінки, розміщення і навчання кадрів, що 

знижує економічну та соціальну ефективність управління персоналом;  

- високий рівень плинності кадрів, який заважає плануванню роботи колективу.  

В даній ситуації завдання керівника полягає в тому, щоб створити якомога  

продуктивніші відносини з персоналом, знайти саме такі методи та підходи, які сприятимуть 

більш ефективній роботі. Персонал потрібно заохотити, створити такі умови, за яких у 

кожного працівника буде бажання працювати плідно і з натхненням. При цьому досить 

важливу роль відіграє працездатність працівників, їх кваліфікованість. Використання таких 

форм заохочень як безкоштовні обіди, надання медичних послуг, організація відпочинку за 

рахунок підприємства (путівки) дозволять підвищити мотивацію працівників. [1]. 

Сприятливі оцінки виконаної роботи  підвищують самооцінку, мотивують трудову 

активність, підсилюють творчу ініціативу, виникає прагнення розвивати свої здібності, 

опановувати нові знання і навички. Заохочення додає віри людини в себе, у свій потенціал, 

здібності, дає надію на успішне виконання нових завдань, що підсилює бажання працювати 

щонайкраще [2]. 

Аналізуючи негативну реакцію керівництва, можна спостерігати сковану активність 

працівника, яка викликає негативні емоції, створює стресові ситуації, знижує ступінь 

впевненості в собі. Подібна реакція на результати діяльності працівника не тільки не 

гуманна, але і не ефективна, оскільки здатна призвести до змін у поведінці підлеглого. 

Покараний працівник не може бажати працювати старанніше, він шукає можливість 

уникнути покарання, бо люди дуже рідко погоджуються зі справедливістю покарання, звідси 

негативна реакція викликає опір [3]. Отже, позитивні міри діють ефективніше, ніж негативні 

міри на продуктивність праці працівника. 

На сьогоднішній день існує багато як теоретичних, так і практичних методів, які 

допомагають правильно керувати персоналом. До головних напрямів діяльності у сфері 

ефективного управління персоналом підприємства необхідно віднести:  

а) визначення потреби в персоналі (планування кількісної та якісної потреби в 

персоналі, вибір методів розрахунку кількості потреби в персоналі);   

б) відбір персоналу (аналіз джерел відбору персоналу, встановлення зв‘язків із 

зовнішніми організаціями, ділова оцінка кадрів під час відбору);   

в) розстановка персоналу (поточна періодична оцінка кадрів, цілеспрямоване 

переміщення кадрів);   

г) розвиток персоналу (адаптація, навчання, службове та професійне просування, 

вивільнення працівників);   

д) підтримка комфортного соціально-психологічного клімату (регулювання стосунків 

керівника та колективу, трудових взаємовідносин, зниження рівня конфліктності в 



 

97 

 

колективі);   

е) мотивація поведінки (адекватна оплата, створення творчої атмосфери, підтримка 

кар‘єри, виховання «корпоративного духу»);  

ж) управління безпекою персоналу (створення нормальних умов праці, охорона праці, 

запровадження навчальних програм, спрямованих на формування в працівників безпечних 

дій, забезпечення соціальної інфраструктури);  

з) правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом (правове 

регулювання трудових взаємовідносин, облік і статистика персоналу, інформування 

колективу) [4]. 

Всі функції управління персоналом на підприємстві повинні бути тісно 

взаємопов'язані і в сукупності становити єдиний процес управління трудовими ресурсами, 

метою якого є більш ефективна, інноваційно-орієнтована трудова діяльність персоналу. При 

цьому основою розвитку управління трудовими ресурсами на підприємстві, є 

цілеспрямована діяльність по впровадженню нових, більш ефективних методів трудового 

управління. Так, персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, володіти 

високою загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією [5]. Отже, персонал є 

повноцінним і значущим стратегічним ресурсом підприємства, а його формування й 

використання — чинниками конкурентних переваг.  

Загальною та головною метою системи управління персоналом є забезпечення 

відповідних якісних та кількісних характеристик персоналу цілям підприємства. Тобто, 

управління персоналом, в першу чергу, повинне здійснюватися через управління його 

трудовим потенціалом, що оцінюється як за ефективністю реалізації, так і за ефективністю 

розвитку трудового потенціалу персоналу [6]. 

Виходячи із проведеного аналізу, можна зробити висновки про те, що важливою 

складовою діяльності підприємств має бути ефективне управління персоналом. Керівники 

більшу увагу повинні приділяти дослідженню трансформації зовнішнього середовища, що у 

свою чергу послабить небезпеку кадрової кризи підприємств. Успіх по вирішенні проблем 

залежить від зміни підходів менеджерів до підготовки кадрів та стимулювання їх праці, а 

також побудови політики ефективної взаємодії з навчальними закладами, органами 

місцевого самоврядування, службами зайнятості в питаннях узгодженості якості і структури 

освітніх послуг з перспективними кадровими потребами.  
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На сьогоднішній день економіка будь-якої країни перебуває у стані постійних 

кон‘юнктурних змін, що вимагає від компаній-товаровиробників постійної адаптації до них, 

для того щоб втримати свої позиції на ринку. В таких умовах ефективним маркетинговим 

інструментом є ребрендтинг, до якого все частіше звертаються як вітчизняні, так і зарубіжні 

компанії.  

Ребрендинг – це зміна існуючого бренду з метою зміни споживчого сприйняття як 

продукції і послуг, що надаються компанією, так і компанії в цілому. Мета ребрендингу – 

оновлення, адаптація бренду відповідно до мети діяльності підприємства та зміни смаків і 

вподобань цільової аудиторії. Виникає велика проблема в розумінні ребрендингу як процесу, 

оскільки більшість людей під терміном «ребрендинг» розуміють зміну логотипу. Однак, це 

не зовсім так, оскільки ребрендинг є більш глибоким процесом. Він може передбачати як 

зміну зовнішніх індикаторів, так і зміну концептуального характеру – місії, позиціонування 

бренду на ринку [1]. Відповідно до цього ребрендинг  проводиться за такими напрямами: 

– легке оновлення бренду, яке може виражатися через зміну назви (ренеймінг), або лого- 

типу (рестайлінг). Прикладами можуть слугувати такі відомі бренди як Life чи ТМ Rich; 

– зміна основних характеристик бренду та закріплення їх у свідомості цільової аудиторії 

(репозиціонування). Яскравим прикладом у даному випадку є ребрендинг банку «Надра» та  

фінансової групи UniCredit Group; 

– зміна місії та концепції діяльності і, відповідно, проведення повного ребрендингу, при 

якому компанія наче «створюється заново». Як приклад можна навести компанію                   

Nike [2, с. 465]. Вибір того чи іншого напряму проведення ребрендингу  обумовлений 

певною  послідовністю дій (рис. 1).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Послідовність дій для проведення ребрендингу [3] 

 Необхідність проведення ребрендингу виникає за таких умов:. 

 старіння бренду, втрата його актуальності та унікальності; 

 поява нових бренд-конкурентів; 

 зміна цільового ринку; 

 зміна завдань, що стоять перед брендом; 

 зміна ринкових умов; 

 диференціація ринку; 

 зміна сфери застосування бренду; 

 злиття компаній; 

 репозиціонування компанії; 

 бажання компанії розширити свою цільову аудиторію. 

1. Аналіз розвитку підприємства (тенденції розвитку компанії) 

3. Аналіз та сегментування цільової аудиторії за ціннісними ознаками (з’ясувати, 

що для даної цільової аудиторії цінно, чи відповідає це цінності, яку несе бренд) 

4. Аналіз фінансових ресурсів підприємства 

6. Обґрунтування необхідності проведення ребрендингу 

5. Аналіз негативних особливостей бренду 

2. Аудит бренду (у чому основна цінність для клієнтів, наскільки бренд 

відповідає стратегії розвитку компанії, що необхідно зробити для правильного 

позиціонування компанії) 
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Таким чином, ребрендинг сприяє приведенню бренду у відповідність до ринкових 

потреб, надає йому нових якостей, робить його актуальним. Однак, його можуть собі 

дозволити лише великі та середні компанії, оскільки він є дуже дорогим. Так, вартість послуг 

вітчизняних маркетингових компаній, які спеціалізуються на ребрендингу починається від 30 

тис. доларів і сягає понад 1 млн. доларів.  

На сьогоднішній день ребрендинг досить поширене та «модне» явище. Його успішно 

використовують такі відомі компанії як: «Pepsi», «Coca-Cola», «МТС», «Harley Davidson», 

«Астеліт» (ТМ «Life»), «Victoria's Secret», «Ельдорадо» та багато інших.  

В більшості своїх випадків він призводить до позитивних наслідків. Прикладом є СVS 

Pharmacy – велика фармацевтична мережа в США. Справа в тому, що в американських 

аптеках можна придбати все – від ліків до цигарок, тому саме поняття аптеки розмивається. 

Аптечна мережа СVS Pharmacy стала першою  в США, яка відмовилась від продажів 

тютюнових виробів, зосередивши свою діяльність на її основному призначенні. Для того, 

щоб підкреслити це, мережа змінила назву з CVS Caremark («Знак піклування») на CVS 

Health «Здоров‘я». Спочатку такі зміни викликали негативну реакцію у курців, однак в 

довгостроковій перспективі мережа тільки виграла – її ціннісна пропозиція стала більш 

конкретною та впізнаваною [4]. 

Звичайно, починати ребрендинг успішного та актуального бренду є недоцільним. 

Однак, з часом така потреба виникає навіть у титанів бізнесу. Так, наприклад, необхідність 

зміни позиціонування на ринку виникла у мережі ресторанів швидкого харчування 

«McDonald‘s», який провів ребрендинг, зробивши бренд більш дитячим. Компанія «Coca-

Cola» свого часу провела успішний ребрендинг та підкорила ринок, змінивши 

позиціонування з лікарського засобу у прохолодний напій. А бренд «Marlboro» став 

легендарним завдяки ребрендингу, який перетворив дану марку жіночих цигарок у суто 

чоловічний бренд. 

Проте, необхідно пам‘ятати, що ребрендинг може змінити конкурентну позицію 

компанії як в кращу, так і гіршу сторону. Невдалий ребрендинг може призвести до 

дезорієнтації клієнта або навіть до загибелі проекту. Як приклад  можна привести 

видавництво Conde Nast, яке вирішило омолодити аудиторію журналу House & Garden. 

Видавці скоротили його назву до абревіатури HG. Постійна аудиторія журналу відмовилась 

сприймати нове ім‘я, а молодих читачів залучити не вдалось. Масове анулювання підписок і 

зниження роздрібних продажів призвели до того, що HG закрили [5]. Тому дуже важливо 

визначити, в яких випадках слід проводити ребрендинг. Враховуючи високий рівень цін на 

ребрендинг та існуючі ризики у вигляді втрати клієнтів, необхідно дуже відповідально 

підходити до таких радикальних заходів. 
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В маркетингу люди відіграють особливу роль, вони є споживачами всіх товарів і 

послуг, тому не дивно, що багато маркетологів почали вивчати своїх покупців та шукати 

механізми впливу на них. Концепцію нейромаркетингу вперше було розроблено в 1990-х 

роках психологами Гарвардського університету в США. Нейромаркетинг (грец. Neuron – 

нерв і англ. market – ринок, збут) – комплекс прийомів, методів та технологій, що 

формується на перетині економічної теорії, нейробіології, психології та медицини [1]. Її суть 

полягає в тому, що більшість рішень людина приймає на підсвідомому рівні, 

використовуючи свої знання, спогади та набутий досвід. І є фактори, які мають надпотужний 

вплив на підсвідомість покупців.  

Першим фактором, що можна виділити є дзеркальні нейрони. Особливість їх дії 

показує чому люди імітують поведінку інших людей на підсвідомому рівні. Вони працюють 

таким чином, що ми відображаємо емоції інших людей, або ж віддзеркалюємо їх. Наприклад 

радість інших людей у нас викликає посмішку, а фізичний біль змушує морщитися. Це 

пояснюється тим, що читаючи або спостерігаючи за іншими, ми подумки переживаємо ті ж 

самі емоції, чи здійснюємо їх.   

Дзеркальні нейрони відсилають особливі сигнали до лімбічної системи - тієї області 

головного мозку, де утворюються емоції, які дозволяють нам відчути себе на місці іншої 

людини [2]. Власне через їх дію ми здійснюємо імітацію купівельного вибору інших людей. 

Через це, коли ми дивимось на гарні прикраси або певний одяг на інших людях, дзеркальні 

нейрони провокують в нас бажання отримати точно такі ж речі чи аксесуари.  

Наступним фактором, що беззаперечно впливає на вибір про купівлю є соматичні 

маркери. Всі люди несвідомо керуються тільки «закладками», які вже існують в нашому 

мозку. Це можуть бути дитячі спогади, набуті знання, випадково побачена картинка, форма 

упаковки товару, її ціна. Перед купівлею будь-якого товару у покупця відбувається 

внутрішній монолог, що складається з ланцюга соматичних маркерів, і виглядає таким 

чином: «Купити воду Dasani? Нізащо, її виробляє Coсa-Cola ... Були слухи, що це є просто 

вода з-під крана з гучним ім'ям ... Така вода мені не потрібна, мені потрібна особлива вода ... 

Ось, наприклад, Iskidle. Її виробляє Данія ... Не знаю, що означає Iskidle, проте, я пам‘ятаю, 

що Данія - це країна фьордів, снігу і здорових людей, що катаються на лижах в горах ... Да і 

пляшка така прозора і схожа на бурульку, немов привезена з найчистіших гірських джерел. А 

вона дорога, але, мабуть, коштує цих грошей ... » [3]. Власне, на основі таких, надбаних 

протягом всього життя асоціаціях, негативних та позитивних, і базується вибір товару.  Він 

відбувається таким чином: перед людиною постають певні варіанти, з яких потрібно обрати 

лише один, мозок відтворює всі знання, факти, емоції, спогади, що відбулися раніше, і на 

основі них видає «гарячі клавіші». Використавши них, було отримано інформацію, на основі 

якої й приймається рішення купувати товар або ні. Проте варто пам‘ятати, що соматичні 

маркери це не просто набуті в юнацтві та дитинстві рефлекси. Кожного дня в нас 

створюються нові маркери, які поповнюють наш, й так великий, їхній запас. Взагалі, без них 

ми так і не змогли б самостійно прийняти рішення. 

Крім внутрішніх факторів, що впливають на рішення про купівлю, ще є зовнішні. 

Кожна людина є соціально залежною і намагається бути максимально корисною соціуму, 

тому варто лише розповісти потенційним клієнтам якої мети хоче досягти фірма через нову 

акцію (наприклад, збір коштів на благодійність), та  відразу знайдуться однодумці, які 

візьмуть в ній участь.  

Яскравим прикладом стала благодійна акція проведена TOMS Shoes для покращення 

продажів взуття. Сенс цієї акції полягав в тому, що купуючи пару її взуття, ще одну пару 

фірма дарувала малозабезпеченим дітям. Після того, як клієнти дізналися про акцію, у фірмі 
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відбувся бум продажів, покупці купили собі мільйони пар взуття, а діти отримали таку ж 

кількість взуття абсолютно безкоштовно.  

А в 2014 році неабиякої популярності набув такий флешмоб, як Ice Bucket Challenge, 

його суть полягала в тому, що людина повинна була облити себе відром крижаної води і 

віддати десять доларів на благодійність, крім цього було необхідно передати естафету трьом 

іншим людям, які зробили б те саме, у разі відмови прийняти участь людина повинна була 

віддати на благодійність сто доларів. Він здобув популярність завдяки участі відомих 

особистостей, таких як: актор Він Дізель, глава The Walt Disney Company Боб Айгер, репер 

Dr. Dre, засновник Facebook Марк Цукерберг, актор Роберт Дауні-молодший, засновник 

Microsoft Білл Гейтс, колишній Президент США Дж. Буш, актор Бенедикт Камбербетч, 

письменник Стівен Кінг та інших. В цій акції взяв участь і Чернігівський національний 

технологічний університет, метою цього заходу у ЧНТУ став збір коштів для маленького 

хлопчика, в якого лікарі виявили – гострий леймфобласний лейкоз. 

Крім цього на рішення про купівлю впливають запахи. Маркетологи досить довго 

намагалися привернути увагу покупців використовуючи яскраву картинку. Спочатку 

візуальні образи сильно привертали увагу, але згодом люди звикли до цього і не реагувати на 

таку рекламу. Проте ефективність і запам'ятовуваність зображення можливо посилити  в 

рази, якщо почати впливати на інші органи чуття, крім зору. Ця тактика має назву – 

сенсорний брендинг. Зараз маркетологи турбуються про те, щоб кожний продукт мав свій 

ароматний супровід. В Британії  модельєр Томас Пінк став популярним, завдяки тому, що в 

його крамницях одягу завжди відчувається запах свіжовипраної бавовняної білизни. А 

авіакомпанія British Airways зробила так, щоб в салонах бізнес-класу відчувався запах 

лугових трав, це було зроблено для пасажирів, за для того, аби люди відчували себе як на 

прогулянці, а не в задушливому літаку. Що ж до кави Nescafe і арахісового масла, то баночки 

розроблялися таким чином, щоб, відкривши їх, покупець відразу відчував запах продукту.  

У ресторанах фастфуду звабливий аромат розноситься по закладу не з гарячого гриля, а 

з аерозольного балончика з кодовою назвою RTX9338PJS, що насправді означає «аромат 

свіжоприготовленого чізбургера з беконом». Цей запах доноситься до ресторану через 

спеціальні труби. Також добре відомо, що аромат свіжої випічки може спровокувати 

відчуття голоду у споживачів, і вони, втрачаючи контроль над своїми бажаннями, забувають 

про список покупок, і починають накладати до корзини товари, які їм не потрібні, і взагалі їх 

не планували купувати коли збиралися до магазину.  

Після ж купівлі товару на споживача починає впливати інший фактор – Дофамін. Він 

викликає відчуття благополуччя, заслуженої винагороди і задоволення. Відколи було 

прийнято рішення про купівлю, починає вироблятися дофамін клітинами головного мозку, і 

через це настрій покращується. Адже після кожної покупки відбувається обдумування, яким 

же чином ця покупка відіб‘ється на соціальному статусі. Вчені вияснили, що лобова частина 

кори головного мозку, чи десяте поле Бродмана (ПБ10), напряму пов'язане зі сприйняттям 

себе як, частини суспільства і свого статусу в ньому. Інакше кажучи, ми купуємо дорогі речі, 

тільки для того щоб підвищити соціальний статус.   

Отже, в нейромаркетингу на споживачів впливають дві категорії факторів: внутрішні і 

зовнішні. Зараз ведуться дослідження в цьому напрямку. До внутрішніх належить робота 

головного мозку з її специфічними процесами, а до зовнішніх оточення покупця, що створює 

сприйняття середовища та його осмислення.  
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Гейміфікація (або ігрофікація, від англ. gamification, геймізація) – застосування 

підходів характерних для (комп‘ютерних) ігор для неігрових процесів. Гейміфікація 

перетворює будь- який процес на більш приємний та захоплюючий, адже у грі зосереджено 

безліч точок мотивації – змагальність, призові стимули, логіка подолання перешкод [1]. 

В епоху розвитку нових технологій не слід недооцінювати роль ігор при вивченні 

англійської мови. Незважаючи на той факт, що велика кількість вчителів вважають ігри 

розважальним видом діяльності, що потребує багато часу, застосування ігор у процесі 

навчання іноземної мови має чимало переваг: вони стимулюють зацікавлення студентів під 

час ігрової діяльності і, як результат, вони є мотивованими та мають бажання до навчання; 

застосування ігор на занятті з іноземної мови знижує рівень хвилювання студентів. Оскільки 

студенти часто відчувають страх при допусканні помилок у мовленні, чи просто бояться 

критики викладача, у процесі гри вони забувають про свої переживання, концентруючись на 

завданні, а не на правильності вживання мовних структур. Отже, ігри виступають засобом 

зниження рівня хвилювання, пробудження позитивних почуттів та емоцій, підвищення рівня 

впевненості у собі. За допомогою ігор студенти переносяться у реалістичні ситуації, у яких 

вони усвідомлюють зв‘язок мови із реальним життям та необхідністю вивчення іноземної 

мови. Ігри сприяють активній участі як студентів із вищим, так і з нижчим рівнями знань. 

Ігри можуть використовуватись у будь-яких сферах навчання мови (читання, письмо, 

мовлення і слухання). Ігри дозволяють студентам широко застосовувати на практиці вивчені 

граматичні структури та лексику з теми. Вони заохочують до креативного та спонтанного 

використання мови та сприяють активності студентів, створюють середовище сприятливе 

для співпраці. 

Недоліками гейміфікації на уроках вивчення іноземної мови є наступні: надмірне 

використання ігор на занятті може зайняти саме той час, який студенти могли б використати 

для індивідуальної роботи чи додаткового пояснення викладачем незрозумілого матеріалу. 

Розслаблена атмосфера під час проведення ігор, у випадку їх надто частого використання, 

може заважати подальшому налаштуванню студентів на серйозну роботу. Зловживання 

іграми на уроках, чи їх занадто легкий рівень із старшими учнями чи студентами, може 

призвести до втрати зацікавлення грою, яку вони вважатимуть несерйозним видом діяльності 

для їхнього ―старшого‖ віку, або ж цей вид діяльності просто стане для них чимось звичним 

та нецікавим. Тому викладачеві важливо зважати на рівень гри, кількість часу, відведеного 

для ігор і не зловживати ними. Труднощі із забезпеченням однакової активності гравців у 

виконанні завдань можуть стати ще одним недоліком гейміфікації на заняттях з іноземної 

мови. Адже тут студенти будуть проявляти свої індивідуальні особливості темпераменту і 

характеру, і добитися від усіх рівномірної активності буде вкрай важко. 

Для ефективності гейміфікації викладачеві слід дотримуватися наступних етапів при 

застосуванні ігор на заняттях з іноземної мови: попередня підготовка роздаткового матеріалу 

чи додаткового оснащення; організація гри із доступним поясненням завдань та правил гри; 

розподіл ролей та функцій гравців; роздача додаткового матеріалу (при необхідності); 

логічне завершення та аналіз результатів і помилок. 

Є також ряд методів використання яких можливе в групах та кожним учнем або 

студентом самостійно для створення більш ефективних умов для навчання.  Duolingo - це 

величезна онлайн-спільнота, яка поєднує в собі можливість вивчення мови через інтернет з 
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платним сервісом для перекладу текстів. Послуга призначена для того, щоб студенти могли 

навчатися іноземної мови в Інтернеті, допомагаючи перекладати веб- сайти та документи. 

Користувачі-початківці займаються перекладом базових, простих речень з Інтернету, в той 

час як досвідчені отримують куди більш складні завдання. У результаті розвивається кожен, 

виконуючи свою частину «роботи». Поки студенти вивчають мову, вони заробляють очки 

вмінь за кожний завершений урок або перекладений контент. Чим більше завдань виконує 

«гравець», тим швидше зростає його «рівень». Сайт також містить статистику, як багато часу 

знадобилося користувачеві для виконання завдання. Неправильні відповіді призводять до 

втрати очок і «життів». Так як система адаптивна, вона відстежує кожен закінчений урок, 

переклад, тестування та практичне заняття, щоб забезпечити зворотний зв‘язок для студента 

і планувати майбутні заняття. Все це призводить до величезного успіху в сфері гейміфікації в 

освіті. 

Ribbon Hero є доповненням, яке доступне при безкоштовному завантаженні пакета 

програм Microsoft, щоб допомогти користувачеві навчитись використовувати всі основні 

інструменти і засоби Office 2007 або 2010. Після установки, гра легко може бути запущена з 

будь-якої базової програми Office, такої як Word, Excel або PowerPoint. У самій грі 

користувачеві необхідно вирішити проблему, а за її виконання він отримає очки досягнень. 

ClassDojo - це інструмент для управління цілими групами учнів. Викладач сам обирає 

які види дій він вважає «корисними» і за які учні отримують нагороди.  Зворотній зв‘язок 

скорочує витрати часу, в результаті чого позитивне підкріплення допомагає студентам 

досягати поставлених цілей, що підвищує внутрішню мотивацію вчитися далі.  

Coursera являє собою освітній майданчик і соціальну компанію, яка співпрацює з 

провідними університетами, щоб перетворити деякі з їхніх програм в онлайн-курси для 

безкоштовного доступу всім бажаючим. Система містить багато різних курсів: від 

гуманітарних наук і мистецтва до інженерії та бізнесу. Курси представлені у вигляді 

коротких відео-лекцій з різних тем і завдань, які зазвичай виходять щотижня. Прогрес 

виконання завдань і тестів може бути виміряний і опублікований в Інтернеті для 

відображення статистики і оцінок [3]. 

Слід зазначити, що наведені приклади надають далеко не повний перелік методів та 

підходів які застосовуються у гейміфікації. А також вони постійно вдосконалюються та 

з‘являються нові. Отже, гра є інструментом викладання, який активізує розумову діяльність 

студентів та учнів, дозволяє зробити учбовий процес привабливіше і цікавіше, примушує 

хвилюватися і переживати, що формує могутній стимул до оволодіння мовою.  

  

Список використаних джерел 

1. Мацьків М. Ефективність гейміфікації на уроках англійської мови // Молодь і ринок. – 

2014. – №6 (113). – С. – 96. 

2. Трибус Л. П., Овчиннікова К. С. WARMING-UP – Важное составляющее при обучении 

английскому языку в неязыковых вузах / Л. П. Трибус, К. С. Овчиннікова // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2011. – № 2 (9). 

– С. 169. 

3. Топ 10 прикладів гейміфікації (перетворення у гру) в освіті, які змінять наше майбутнє // 

Електронний ресурс – [Режим доступу]- https://www.ar25.org/article/top-10-prykladiv-

geymifikaciyi-peretvorennya-u-gru-v-osviti-yaki-zminyat-nashe-maybutnye 

 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Єрмак С.М. 

к. пед. н., доцент, Академія Державної пенітенціарної служби  

 

В Україні останнім часом достатньо жваво розвивається методологія інформаційних 

технології та дистанційних форм навчання.  

Визначенням концептуальних педагогічних положень дистанційного навчання 

займалися О. Андреєв, В. Кухаренко, Н. Морзе, В. Луговий, С. Сисоєва, Б. Шуневич; 
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методологічними засадами електронних засобів навчання  та  дидактичними  принципами  

створення  електронного підручника – В. Адрущенко, В. Антонов, В. Вембер; організацією 

дистанційного навчання – О. Мінзов, О. Околепов, Е. Скибицький, Д. Хуторський; 

педагогічними підходами до комп‘ютеризації навчального процесу – Б. Гершунський, 

Є. Машбиц, І. Підласий; дидактичними функціями спілкування при дистанційному навчанні 

– О. Рибалко, О. Собаєва. 

Закордонні науковці, такі як G. Bachmann, D. Banciu, L. Bregar,  A. Colorni, J. Cornford, 

M. Dittleer, C. Dondi, P. Fisser, A. Jaillet, M. Jalobeanu, H. Kahler, M. Kerres, M. Kindt, 

G. Mangione, R. Mittermeir, N. Nistor,  M. Pegoraro,  N. Pollock, A. Sangra,  R. Schegg, 

Ch. Scwarz, T. Varis та ін.  вивчали використання електронних засобів у навчальному процесі, 

форми взаємодії викладачів та студентів в умовах електронного навчання, стратегії вищих 

навчальних закладів Європи у застосуванні інформаційних технологій [5].  

Багато провідних ВНЗ зараз відкривають свої інтернет-представництва, які 

займаються дистанційним навчанням. Більш того, з‘явилися ВНЗ, які займаються виключно 

дистанційним навчанням, видаючи при цьому дипломи державного зразка.  

Як правило, дистанційній освіті віддають перевагу люди, які вже займаються 

професійною діяльністю в обраному напрямку. Додатковою перевагою навчання в Інтернеті 

є те, що можна організовувати конференції фахівців-практиків, які навчаються, можуть 

обмінятися досвідом, які працюють в інших частинах світу. При цьому, людям не потрібно 

відриватися від роботи для навчання, тому що займатися ним можна у вільний час.  

Для дистанційного навчання використовується книги в цифровому форматі що 

викладаються на сайті ВНЗ. Це дозволяє студентам отримати знання з питань досить 

недорого, тоді як паперові книги, дуже недешеві.  

Дистанційна освіта зручна ще й тим, що вона не має жорстких термінів. Навіть 

програма в більшості випадків складається з урахуванням побажань студента, послідовність 

курсів і темп навчання кожен вибирає сам [1]. 

Головним фактором при цьому є триєдина система співпраці між викладачем, 

студентом, адміністратором. 

У цій системі, викладач створює загальний курс навчання, використовуючи 

мультимедійні педагогічні ресурси, індивідуалізує його до потреб та здібностей кожного 

студента, та здійснює підтримку його діяльності.  

Студент вивчає в мережі або завантажує зміст, що йому рекомендований, організовує 

свою роботу, виконує вправи та завдання.  

Адміністратор забезпечує й підтримує обслуговування системи, керує доступом та 

правами викладачів і студентів, створює зв‘язки із зовнішніми інформаційними системами 

(адміністративними документами, каталогами, педагогічними ресурсами тощо). 

За  способом доставки інформації до студента можна виділити кілька технологій 

дистанційного навчання: 

– мережна технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на 

використанні телекомунікаційних мереж та засобів Internet для забезпечення студентів 

навчально-методичними матеріалами, інтерактивної взаємодії з викладачами та організації 

дистанційного педагогічного контролю; 

– кейс-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на 

використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних навчально-

методичних матеріалів для самостійного вивчення учнями при організації регулярних 

консультацій з викладачами та контролю знань дистанційним або традиційним способами; 

– ТВ-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на 

використанні систем телебачення для доставки студентам  навчально-методичних матеріалів 

та організації регулярних консультацій у викладачів та контролю знань дистанційним або 

традиційним способами [1]. 

Оптимальним рішенням вибору технології експерти вважають поєднання у ВНЗ 

традиційної та дистанційної форм навчання при вивченні окремих модулів. 

Сьогодні в світі існує і безліч форм дистанційного навчання: 
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Adaptive learning (адаптивне навчання)  навчальний процес, який адаптує навчальні 

матеріали і методи до потреб споживача. 

Badges  гнучкий механізм для визнання досягнень як неофіційна альтернатива 

акредитації. 

Blended learning (змішане навчання)  навчальний підхід, який поєднує в собі он-лайн і 

очну форму навчання, що дозволяє більш високий рівень самостійності в процесі навчання. 

E-learning (електронне навчання) – ця форма навчання проводиться за допомогою 

електронних засобів масової інформації, як правило, в Інтернеті. 

Flipped classroom (перевернуті класи)  модель навчання, у якій студенти спрямовані на 

самостійну роботу вдома, наприклад, дивляться відео- лекції, а потім за допомогою майстер-

класу застосовують нові знання. При такій формі навчання студент активно співпрацює із 

викладачем та іншими студентами в  інтерактивному просторі. 

Learning analytics (навчальні аналітика)  збір, аналіз і подання значної кількості даних, 

пов'язаних із навчальною діяльністю студентів. 

MOOC (Масивні Відкриті Інтернет Курси) – он-лайн курси, які перебувають у вільному 

доступі для всіх і включають в себе відкриті навчальні матеріали та можливість взаємодії та 

співпраці між студентами. 

SPOC (Малі Приватні Інтернет Курси) – курси, схожі на MOOC, але використовується 

як змішане навчання.  

DOCC – відкриті спільні навчальні курси, що вперше пілотовані у вересні 2013 року в 

США, де професори в кожному ВНЗ мали на меті створити власну версію курсу, заснованого 

на однаковому матеріалі.  

Open Educational Resources (OER) – відкриті освітні ресурси – частина даних або змісту 

відкриті, будь-хто може вільно їх використовувати, зберігати і поширювати . 

Open source software (OSS) – програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом – 

ресурси, будь-який інтернет-матеріал яких є вільним і доступним [2].  

Вибір тієї, чи іншої технології та форми навчання залежить від самого навчального 

закладу, який для здійснення дистанційного навчання мусить мати:  

– науково-методичне забезпечення: методичні (теоретичні та практичні) рекомендації 

щодо розробки та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій дистанційного навчання; критерії, засоби і системи контролю якості 

дистанційного навчання; змістовне, дидактичне та методичне наповнення навчальних курсів, 

навчального плану, навчальної програми.  

– системотехнічне забезпечення: серверне та мережеве обладнання, персональні 

комп‘ютери.  

– інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що 

надає всім суб‘єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до 

навчальних матеріалів;  

– програмне забезпечення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних 

продуктах з відкритими кодами.  
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Основной целью развития промышленности строительных материалов Республики 

Беларусь является создание новых конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках 

строительных материалов, не уступающих по своему качеству европейским.  

Международный рынок строительных услуг можно условно разделить на три 

сегмента. В каждом из этих сегментов отечественная подрядная организация, может при 

соблюдении определенных правил быть вполне конкурентоспособной. 

Первый сегмент – рынки стран СНГ, Латинской и Южной Америки (Венесуэла, 

Бразилия), некоторых стран Ближнего и Среднего Востока (Иран, Сирия), стран Северной 

Африки (Алжир и др.). Специфическим для отечественных подрядных организаций 

преимуществом можно считать традиционные связи экономического и политического 

характера, особенно в Российской Федерации и Венесуэле. 

Второй сегмент мирового рынка строительных услуг – проекты зарубежных 

заказчиков в Республике Беларусь (турецких, китайских, катарских, иранских и других 

компаний). Здесь возможности связаны с заинтересованностью зарубежных заказчиков в 

привлечении отечественных субподрядчиков, поскольку зарубежные подрядные и 

инжиниринговые компании зачастую неспособны решить те проблемы, которые в 

Республике Беларусь встают не только перед ними как подрядчиками, но и перед 

заказчиками. 

Третий сегмент – это проекты, где отечественные заказчики по объективным 

причинам не могут обойтись без привлечения международных подрядчиков (в основном 

турецкие и китайские строительные фирмы), вследствие чего эти проекты реализуются в 

соответствии с международными стандартами и деловой практикой. 

Для расширения экспорта строительных услуг и развития внешнеэкономической 

деятельности подрядным организациям Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь целесообразно реализовать следующие мероприятия: диверсификация 

оказываемых экспортных строительных услуг; участие в возведении крупных 

энергетических объектов на территории Российской Федерации; создание представительств 

отечественных домостроительных комбинатов в странах ЕЭП; внедрение стоимостного 

инжиниринга при строительстве объектов; активизация использования зарубежных и 

отечественных интернет-ресурсов; создание стратегических альянсов со строительными 

компаниями КНР; оказание консультативных и инженерно-строительных услуг по 

управлению проектами за рубежом;  создание отделов внешнеэкономической деятельности в 

структуре подрядных организаций;  предоставление сопутствующих услуг по выбору 

отечественного оборудования, материалов для иностранных заказчиков; активизация работы 

по поиску новых рынков в странах дальнего зарубежья. . 

Значительный экспортный потенциал Республика Беларусь занимает на рынке 

строительных услуг. По данным Национального банка Республики Беларусь экспорт 

строительных услуг в 2016 г. составил 1031,2 млн. долларов США, что составило 15,1% от 

общего экспорта услуг. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 3,6%; импорт в 

2016 году составил 846,9 млн.  долларов США и уменьшился на 17,1%, доля составила 15,1% 

от общего импорта услуг. Сальдо внешней торговли строительными услугами сложилось 

положительным в размере 184,3 млн. долларов США.  

Экспорт строительных услуг в страны ЕАЭС в 2016 г. составил 16,6% от общего 

объема экспорта услуг, в страны вне ЕАЭС – 72,2%, импорт из стран ЕАЭС – 27,5% от 

общего объема импорта услуг, из стран вне ЕАЭС – 72,5% [1, с. 34-35].  
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С учетом приоритетов развития национального строительного комплекса планируется 

углублять международное сотрудничество. Стратегия сотрудничества со строительными 

фирмами и компаниями, органами корпоративного управления строительством дальнего и 

ближнего зарубежья должна учитывать как противоречивость интересов отечественного и 

зарубежного партнеров, так и возможность обоюдовыгодного взаимодействия в случае 

достижения паритетного компромисса. 

В сфере международного сотрудничества предполагается осуществить: гармонизацию 

нормативной и сертификационной баз с законодательством государств - участников СНГ, 

ЕАЭС и стран ЕС; взаимодействие с передовыми научными центрами Западной Европы и 

России; заимствование европейского опыта организации строительства и изучение новых 

перспективных технологий, бизнес-образования; привлечение иностранных инвестиций для 

создания инновационных технологических мощностей; совершенствование подготовки 

специалистов для инновационной экономики [2]. 

С 1 января 2015 года заработал единый рынок строительных услуг между двумя 

странами ЕАЭС – Россией и Республикой Беларусь. К 2025 году планируется присоединение 

Казахстана. В конце 2014 года министрами отраслевых ведомств Республики Беларусь и 

России было подписано соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения эффективного 

функционирования общего рынка строительства и проектирования. Этот документ, 

разработанный в рамках договора о создании Евразийского экономического союза, является 

важным этапом в укреплении сотрудничества между государствами. В первую очередь, это 

облегчит экспорт материалов, а также создаст единые стандарты технологий в области 

строительства и производства строительных материалов. Основное преимущество 

заключается в том, что белорусским строительным организациям не придется получать 

дополнительные разрешения для работы в России, они смогут беспрепятственно 

конкурировать с российскими предприятиями.  

В целях создания единого рынка строительных услуг и повышения качества 

строительных работ целесообразно обеспечить возможность взаимного доступа к 

национальным базам технологических карт, а также провести унификацию нормативных 

правовых баз, урегулировать аспекты ценообразования в рамках ЕАЭС. Решение этих 

вопросов позволит белорусским и российским предприятиям беспрепятственно 

конкурировать на рынке ЕАЭС. 

Одним из способов финансирования инновационной деятельности в сфере 

промышленности строительных материалов является долгосрочное проектное кредитование, 

при условии, что в основе таких проектов лежат инновационные идеи. Этот вид 

кредитования проводится на определенных принципах проектного финансирования и его 

преимущество состоит в том, что в данном случае возможна реализация проектов, 

базирующихся на новых знаниях. Для повышения квалификации специалистов строительной 

отрасли в области применения директив Европейского союза, международных стандартов и 

технического нормирования, внедрения в практику проектирования и производства 

строительных изделий и материалов европейских норм и стандартов предлагается 

регулярное проведение тематических семинаров и конференций с участием представителей 

бизнес-сообщества, бизнес-образования, республиканских органов государственного управления и 

др. В условиях конкуренции прогнозируется поэтапное с учетом выхода на рынки Средней 

Азии, России и Южной Америки увеличение экспорта строительных услуг с последующим 

достижением положительного сальдо внешней торговли. 

Необходимо отметить, что реализация международного сотрудничества проходит 

успешно. На сегодняшний день белорусские домостроительные комбинаты успешно 

зарекомендовали свою продукцию и услуги в Калининградской, Ленинградской, 

Смоленской, Новгородской, Псковской и Брянской областях России. 
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Вихід України на світову арену, як незалежної самостійної держави загострив багато 

проблем – економічних, політичних, соціальних.. Невідворотно постало питання про стан 

української мови яка століттями перебувала на периферії наукового та ділового життя.  

З давніх часів ознакою громадської свідомості вважалося володіння мовою держави, в 

якій ти живеш. Українська мова дає нам можливість долучитись до історії, культури, науки, 

морально-етичних цінностей нашої держави та призначена виконувати різноманітні державні 

функції: забезпечити консолідацію, єдність і вільний культурний розвиток українського 

народу, стояти на сторожі збереження його ідентичності та здорового духовного і 

ментального розвитку. Тому українська мова є символом державності нашої країни. 

Українська  мова – це невід'ємний державний атрибут для нашого народу, який зберігає свою 

історичну спадковість від давньокиївської доби. 

 Незважаючи на складні умови тривалих періодів бездержавності української нації та 

її територіальної роз'єднаності, українська мова зберегла свою основу і стала важливим 

чинником возз'єднання українських земель і відновлення соборної незалежності України. З 

того часу українська мова виконує функцію єдиної державної мови в Україні. Статус 

української мови як державної закріплений у статті  Конституції України. 

 Українська мова є засобом спілкування. Вона створює мовний простір, який є 

природнім середовищем буття української нації і досягла високого рівня розвитку в її 

літературній формі. Нею створено багату оригінальну літературу, перекладено найвидатніші 

твори світового письменства. Вона має досконало опрацьовану граматику, сформовану 

науково-технічну термінологію, розвинену стилістичну систему, здатну забезпечити 

спілкування і порозуміння в усіх сферах суспільного життя. 

Моя точка зору, що державність української мови є уособленням української держави, 

гарантією збереження національної ідентичності українського етносу і державної єдності 

України, головним стимулом консолідації українського суспільства на всій території України 

і формування сучасної української політичної нації. З огляду на це українська нація і 

держава мають забезпечувати відродження і захист української мови, якісну розбудову 

українського мовного простору.  

 Доленосне і принципове значення для майбутнього української мови і української 

держави має національна мовна свідомість і мовна гідність. У їхньому формуванні чільну 

роль має відігравати українська інтелектуальна еліта, насамперед вище керівництво держави, 

яке своїм особистим прикладом і зусиллями має утверджувати престиж української мови, 

української нації і держави. Вільне володіння державною мовою – юридичний обов'язок 

кожного громадянина України.  

Державний статус української мови означає її обов'язкове застосування на всій 

території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в 

інших визначених законом публічних сферах суспільного життя, зокрема у роботі державних 

і комунальних навчальних закладів, сфері обслуговування, культурі, засобах масової 

інформації тощо. 

http://arcp.by/ru/article/edinyy-rynok-stroitelnyh-uslug-etapy-stanovleniya-i-perspektivy-razvitiya
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Зараз ситуація дещо змінилась , адже затвердили закон Про квоти української мови на 

українських каналах,що значно збільшує кількість україномовних каналів. 

Національна самосвідомість безпосередньо пов'язана не лише з ідеологією, а й з 

владою. Остання має максимально відповідати інтересам нації, її ідеалам. Вона доти 

залишається дієздатною і легітимною, допоки спроможна самоочищуватися, позбавлятися 

зайвого, що не дає їй можливості максимально відповідати на суспільні, національні 

виклики. Схожа ситуація була з владою в Україні за перші п'ятнадцять років незалежності: 

п'ятнадцять років – п'ятнадцять урядів, а влада, загалом дбала лише про власне 

самозбереження, водночас громадяни України й далі очікують принципових демократичних 

змін. Таке протиріччя стало основним гальмом для прогресивного, поступального розвитку 

України. 

Не сприяє шанобливому ставленню до державної мови як однієї з основ 

конституційного ладу в Україні і те, що вищі посадовці України не підтримують 

україномовні засоби масової інформації, зокрема проігнорували звернення Комітету захисту 

українських журналістів щодо встановлення Дня українськомовної преси, натомість 

патронували проведення в Україні конгресу Всесвітньої асоціації російськомовної преси. 

Така позиція представників найвищих щаблів державної влади заохочує державних 

службовців середньої та нижчої ланок, посадових і службових осіб органів місцевого 

самоврядування свідомо порушувати статтю 10 Конституції України та цілеспрямовано 

спотворювати її тлумачення з метою запровадження російської мови замість державної.  

Існують спроби культивувати в українському суспільстві уявлення про українську 

мову як ущербну й непрестижну. Українська мова входить до третього десятка демографічно 

найпоширеніших мов світу і за цим параметром друга серед слов'янських. Насправді її 

пізнавальний, виражальний і комунікативний потенціал надзвичайно потужний. Український 

словник один з найбагатших у світі. Значна частина її словника значно старша за майже 

півтора тисячолітню історію її вживання у різних сферах громадського й культурного життя. 

Ще на початку ХХ століття на Всесвітньому конкурсі мов українська мова посіла ІІІ-є 

місце за мелодійністю і красою, поступившись лише французькій та перській мовам. Нашою 

мовою писали Шевченка і Сковорода, І. Франко, Л.Українка, сучасні майстри слова Дмитро 

Павличко, Борис Олійник, Ліна Костенко. Українська мова відіграє значну роль в 

консолідації суспільства, вихованні у молоді розуміння причетності до героїчної історії 

країни, патріотизму і національної гідності.  

Таким чином, всі ми повинні вивчати українську мову, спілкуватись нею, 

розповсюджувати її, збагачувати і примножувати мовне багатство українського народу.   
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОДРУЖНІМ ПАРАМ ІЗ ВЕЛИКОЮ РІЗНИЦЕЮ У 

ВІЦІ В ПЕРІОД СІМЕЙНИХ КРИЗ 

Зозуль Т. В. 

к. псих. н., доцент, 

Полтавський інститут бізнесу МНТУ імені академіка Ю. Бугая                             
 

Сім‘я як суспільне явище переживає певну кризу свого розвитку, що відображає 

істотні зміни у культурних, моральних та психологічних засадах функціонування сучасної 
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сім‘ї. Необхідно відзначити, що ніколи проблема різновікового шлюбу не була настільки 

актуальною, як в умовах становлення сучасного суспільства. Спостереження показують, що 

в часи економічних криз число різновікових шлюбів значно збільшується. Так було в період 

Великої депресії в США, потім у Європі під час війни і відразу після неї, на початку 90-х – у 

Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Це актуально сьогодні для України та Росії. Проблемі 

особливостей стосунків у подружніх парах присвячені роботи таких вчених, як 

К.В. Седих, О.О. Бодальов, Г. Бейтсон, Ю.Б. Гіппенрейтер, С.В. Ковальов, К. Маданес, 

С. Мінухін, В. Сатир, В.В. Столін, П. Пепп, Дж. Хейлі, Й. Швайцер, та інших.  

Проте проблема взаємодії у подружніх парах із великою різницею у віці відноситься 

до маловивчених питань в сучасній психології, вона до цих пір не увійшла до вжитку 

української психологічної науки. Існують лише одиничні емпіричні дослідження 

різновікових шлюбних пар. Практично відсутня об‘єктивна та достовірна інформація про 

змістовні характеристики асиметричних за віком шлюбів. Хоча спостерігається особливо 

бурхливе зростання тих шлюбів, в яких вікова диференціація складає 15 і більше років. За 

статистикою, нині приблизно кожен шостий шлюб в Україні укладається між людьми, 

різниця у віці яких перевищує 15–20 років. 

Протягом тривалого часу ми постійно працюємо як із індивідуальними клієнтами, так 

і з сім‘ями. Аналізуючи наш досвід консультування сімей ми помічаємо певні 

закономірності, як у проблемах, з якими сім‘ї звертаються по психологічну допомогу, так і у 

періодах розвитку цих сімей, в яких частіше виникають проблеми. Також, за даними 

сучасних досліджень (К.Маданес, К. Седих, А. С. Співаковська) відомо, що найбільше 

загострення проблем або їх виникнення відбувається тоді, коли в сім‘ї одночасно 

відбувається декілька криз [4, 5]. 

Частина жінок (42%), з якими ми працюємо, знаходиться в юнацькому віці (до 25 

років). Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці визначається як поріг дорослого життя. 

І характеризується тим, що основними завданнями є вибір професії, життєвого шляху, 

соціальне та особистісне самовизначення. Для реалізації цих завдань необхідна 

сформована психологічна готовність до дорослого життя, тобто повинні бути розвинені 

особистісні якості, властивості, здібності, потреби, які б дозволили молодим жінкам 

реалізувати себе у праці, громадському житті, сім'ї.  

За умови, що критерії психологічної готовності до дорослого життя дотримані, а 

також реалізовані спадкові переваги, здійснене ефективне і адекватне виховання, то 

з‘являється центральне новоутворення юнацтва – самовизначення (професійне і 

особистісне). У західній психології його називають ідентичністю  – усвідомленою індивідом 

соціальною тотожністю, що дозволяє особистості усвідомити своє місце в суспільстві, 

зайняти внутрішню позицію дорослої людини, зрозуміти себе і свої можливості [3]. 

Кожна дівчина цього віку переживає кризу ідентичності. Причина даної кризи полягає 

в тому, що формування ідентичності є досить тривалим і складним процесом і залежить від 

прийняття індивідом своїх рішень, взяття на себе відповідальності за свої рішення, за вибір 

цінностей. Відомо, що якщо ідентичність не сформується, то людина «не знаходить себе», 

свого місця в суспільстві, в праці [6]. 

У разі створення сім‘ї, при кризі ідентичності, як свідчать проведені нами емпіричні 

дослідження,  такі молоді жінки мінливі у поведінці, не схильні приймати на себе 

відповідальність, внаслідок чого можуть конфліктувати. Натомість, молоді жінки, які 

успішно подолали кризу ідентичності у стосунках із партнером як правило послідовні, 

відповідальні, орієнтовані на особистісне сприйняття та гуманістичне ставлення. 

Життя особистості будь-якого віку супроводжується кризами. Розрізняють 

нормативні кризи – які пов‘язані із завершенням певного етапу психічного розвитку і 

переходом до нового вікового періоду; та ненормативні – які виникають в складних умовах 

життя і вимагають від людини дій, які перевершують її можливості, а в деяких випадках 

змінюють долю; біографічні – кризи, які характеризуються переживаннями та протиріччями 

у внутрішньому світі людини і виражають її суб‘єктивне ставлення до подій в її житті або ж 

до життя в цілому; «життєві кризи» – перехідні періоди життя, коли відбувається ламання і 

активна зміна життєвих ролей особистості, що супроводжується неможливістю (або 
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труднощами) засвоїти нову життєву роль, або ускладненням з можливістю позбутися старої 

життєвої ролі [1]. 

Основна спрямованість особистості раннього дорослого віку спрямована на 

включення до всіх сфер людської діяльності — демографічної, культурної, політичної, 

професійної; стабілізацію якостей особистості; встановлення інтимності, близьких стосунків 

з іншою особистістю; перший пік творчих здібностей; соціальну та професійну адаптацію; 

побудову власного способу життя, статусу, вироблення позиції в умовах засвоєння 

професійних ролей. 

Наприкінці юності, на початку молодості, виникає перша нормативна криза віку 

дорослості. Вона полягає у тому, що молода людина обирає між «Я-реальним» і «Я-

ідеальним» на користь першого. Фантазії, мрії юності відходять на другий план і 

поступаються місцем активній діяльності молодої людини, яка прагне, щоб у її житті все 

було унікальним, неповторним і найкращим. 

Частина досліджуваних жінок (58%) та всі чоловіки, з якими ми працюємо 

знаходяться у віці середньої дорослості. Але жінки на початку цього періоду, а чоловіки – в 

кінці.  

Як відомо, протягом середньої дорослості особистість спрямована на вирішення 

питань сутності життя, співвідношення мрій минулого та реальних досягнень сьогодення. 

Тобто, чоловіки усвідомлюють, що половина життя прожита, і необхідна переоцінка цілей і 

домагань; розвивається генеративність як здатність озирнутися навколо, зацікавитися 

іншими людьми; чоловіки переживають кризу середини життя. 

Частина досліджуваних нами жінок 30-33 років (23%) переживають кризу. Її 

причиною вважають те, що в цей період людина вже має певний життєвий досвід, який 

допомагає їй зрозуміти, що життя не можна прожити по максимуму, адже кожна людина має 

певні можливості й існує безліч перешкод та обмежень у досягненні мети.  

Частина досліджуваних чоловіків (55%) переживають так звану, третю нормативну 

кризу дорослості, інакше її називають кризою середнього віку, яка відбувається у 37-45 

років. Вони намагаються остаточно переосмислити життєві плани, співставляють їх із 

реальністю і корегують особистісні риси. Іноді це призводить до усвідомлення того, що 

життя минуло безглуздо і час втрачено, внаслідок чого в настрої людини починають 

домінувати депресивні стани, знижується життєва активність [1, 6]. Саме в цей період 

більшість із досліджуваних нами чоловіків прийняли рішення про створення нової сім‘ї або 

почали нові довготривалі стосунки. 

Психологічні особливості особистості дорослого віку визначають специфіку її 

стосунків із шлюбним партнером. Зокрема, встановлення інтимних та психологічно близьких 

стосунків із ним, що виражається в подальшому у створенні сім‘ї, є одним із найбільш 

вагомих завдань цього періоду онтогенезу. 

Так, орієнтованість особистості на встановлення близьких стосунків з партнером 

визначає їх спрямованість на прийняття особистості свого партнера, прояв поведінки із 

вираженим зацікавленням особистісними переживаннями партнера та намаганнями виразити 

власні почуття, переважання стратегій ефективного спілкування з партнером. Такі 

особистості зацікавлені у влаштуванні власного життя, вагомою частиною якого є створення 

сім‘ї.  

Стосунки із партнером у середній дорослості можуть мати різні стратегії розвитку, що 

залежить від особливостей подолання кризи даного віку. У випадку, якщо особистість 

ефективно вирішила дану кризу, її уявлення про життя і діяльність відповідають реальності 

або вона позитивно ставиться до невідповідності, її ставлення до партнера, імовірно, 

характеризується ознаками гармонійності та орієнтованості на примноження власних 

досягнень і прояви уважності до результативності життя партнера, надання йому допомоги. 

У тих досліджуваних чоловіків (37%), які розцінюють своє життя як таке, що суттєво 

відрізняється від передбачуваного, вони віднаходять у своїх сімейних стосунках відраду, 

центруються на них, центруються на своїй партнерці, сприймаючи інтимні стосунки як 

найважливішу цінність, а родину як найвагоміше життєве досягнення. 
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Також впливає на формування і перебіг стосунків в цих парах  різниця у ставленні до 

життя обох партнерів. Визначено, що орієнтованість на переоцінку власного життя старшого 

партнера, його центрованість на недосягнутих цілях поєднується із позитивним 

налаштуванням на життєздійснення юнацького віку. Це породжує в деяких парах (34%)  

недостатнє прийняття старшим партнером молодшого, оцінка дружини як молодої 

романтичної мрійниці, а в деяких парах (41%) нерозуміння сутності переживань чоловіка 

(старшого партнера) його дружиною, що пояснюється кризою невідповідності очікувань і 

реальності, характерної для віку ранньої дорослості.  

Також, у 42% пар, в які включені особистості молодого та середнього дорослого віку 

стосунки є позитивними та довірливими, що пояснюється концепцією доповнення 

протилежностей. Так, в цих парах, молодший партнер – дружина, доповнює старшого 

активністю, відчуттям позитивних емоцій, орієнтованістю на майбутнє та заповзятістю, що 

сприяє покращенню психологічного благополуччя стосунків у парі. Натомість, старший 

партнер – чоловік, виступає для своєї дружини взірцем ставлення до життя, допомагає 

порадами та забезпечує почуття захищеності. 

Отже, при наданні психологічної допомоги парам із великою різницею у віці, ми 

найчастіше стикаємося з проблемою не вирішених нормативних вікових криз. Тому 

допомога, перш за все спрямована на допомогу особам у подоланні вікових криз, а потім вже 

на оптимізацію сімейних стосунків. Великим успіхом у нашій практиці користуються ідеї 

впливу на формоутворення людини шляхом систематичного нагляду за повсякденною 

поведінкою, а саме трансперсональна психологія С. Грофа, тренінги самоповаги Селтера та 

багато інших. 
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В рамках совершенствования социальной политики в отношении людей с ОПФР  на 

основе проведенного анализа на примере Лельчицкого района Гомельской области 

целесообразно реализовать следующий проект. 

Проект «Открытый мир» – заключается в обучении людей с ОПФР выращиванию, 

разведению, ухаживанию за животными (козы, овцы, кролики, ламы, собаки и др. животные 

с шерстью), с целью их дальнейшей стрижки, обработки шерсти и формирования пряжи. 

Далее также после обучения участникам будет предложено на выбор связать изделия 

(варежки, носки, шапки, шарфы, гольфы и др.) и реализовать их на продажу. Вторым 
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направлением будет сбор цветов, ягод, обучение их правильному хранению и сушке. В итоге, 

подготовленное сырье нужно будет упаковать по мешочкам (которые участники также будут 

шить самостоятельно) и реализовать на продажу. Можно также шить подушки с 

наполнителем из гречихи, овечьей шерсти и других материалов. 

Цель: трудовая, профессиональная, медицинская и социальная реабилитация. 

Задачи: обучение белорусской культуре, навыкам заготовки материала, вязания, 

шитья, собирания трав, общения с покупателями, навыкам продаж. 

1 этап – подготовительный: 

– размещение объявления в поисках волонтеров (для предоставления сырья, 

обучения, другой помощи); 

– команды специалистов (обучение сбору трав, сбору и заготовке шерсти, вязанию, 

шитью, продажам, взаимодействию); 

– заготовка необходимых средств для работы (крючки для вязания, нитки, ткань, 

швейная машинка). 

2 этап – реализация: 

– получение сырья, его заготовка, сбор трав; 

– обучение вязанию, шитью; 

– выбор изделий для вязания (носки, варежки, гольфы, платки и др.) а также состав 

чая; 

– вязание изделий из шерсти, сбор и упаковка чая; 

– размещение рекламы о продаже изделий из шерсти/чая из натуральных трав в 

сети интернет (на странице Лельчицкого района ВКонтакте, сайте Лельчицкого 

райисполкома и других интернет ресурсах); 

– продажа продукции на ярмарках, выставках и прочих культурно-массовых 

мероприятиях, а также индивидуальная розничная продажа. 

3 этап – развитие:  

– продажа изделий иностранным спонсорам и волонтерам (делегациям из 

Германии, Нидерландов, Австрии); 

– изготовление и продажа изделий под заказ (рисунок 1). 

Основные задачи по организации проекта следует возложить на два подразделения 

ТЦСОНа: отделение социальной адаптации и реабилитации, а также отделение дневного 

пребывания для инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы реализации проекта «Открытый мир» 

 

В центре уже действует волонтерское движение (как правило, это школьники), 

поэтому следует просто перераспределять новые задачи для уже имеющейся базы 

волонтеров. Поскольку задач много, волонтеров также понадобится больше, с этой целью 

следует привлекать новых людей в работу. 

В качестве метода привлечения волонтеров и в целом продвижения волонтерского 

движения следует разместить в сети Интернет социальное предложение о выделении 2 часов 

в неделю на волонтерские инициативы, тем самым стимулируя население к добровольной 

помощи и развитию. В рамках волонтерской помощи людям с ОПФР в ТЦСОН, как правило, 

привлекаются школьники, а с помощью такого объявления будет стимулироваться к помощи 
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и взрослое население района. Особенно в рамках проекта будут полезны люди, у которых 

есть домашний скот для заготовки шерсти. Таким образом будет подниматься активность 

людей сельской местности.  

Следует отметить в заключение, что мы все цивилизованные люди, и экономику уже 

давно нельзя ставить на первое место, поскольку сама экономика строится не роботами, а 

людьми, и поэтому социальная политика, социальная защита, обеспеченность, качество и 

уровень жизни должны быть приоритетом для любого государства, а экономика – это уже 

средство достижения высокого уровня развитого государства. Современная экономика 

должна работать на пользу обществу. Да, для построения доступной среды для людей с 

ОПФР, предоставления равных прав и возможностей к образованию и занятости требуются 

затраты, но нужно быть гуманными и понимать, что люди с ОПФР не выбирали быть такими 

и нужно позаботиться о том, чтобы они тоже смогли развиваться и найти свое место в этом 

мире.  

В заключение, также важно признать, что некоторые аспекты изменений могут быть 

измерены эффективным образом. К таким измеряемым показателям относятся: 

непосредственные выгоды для учащихся; более широкое воздействие на политику, 

практические методы, идеи и убеждения; более активное участие учащихся; ослабление 

дискриминации (например, по гендерному признаку, инвалидности, принадлежности к 

меньшинствам и т.д.); усиление партнерских отношений и улучшение сотрудничества между 

министерствами на национальном и местном уровнях управления, а также на уровне 

специалистов образования, учителей-дефектологов; а также создание и укрепление системы 

реабилитации и занятости и развитие технологии и педагогики с целью охвата всех 

нуждающихся.  
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Порівнюючи енергоємність ВВП України з іншими країнами необхідно відмітити, що 

енергоємність ВВП України, в 2,6 раз перевищує показники розвинених країн. Така ситуація 

значно обмежує конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових ринках, стримує 

розвиток національної економіки, створює залежність України від імпортованих 

енергоносіїв, що загрожує економічній, енергетичній та й загалом національній безпеці. 

Основними чинниками високої енергоємності ВВП є структура промислового виробництва, 

висока енергоємність паливно-енергетичного та металургійного сектору, низька 

енергоефективність виробництва, монополізація енергетичної сфери та неефективність 

державної політики [2]. 

Україна є енергодефіцитною країною та імпортує близько 70 відсотків обсягу 

природного газу власного споживання. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 

рази перевищує відповідні показники економічно розвинутих країн, що робить Україну 

надзвичайно чутливою до умов імпортування природного газу та унеможливлює 

гарантування нормальних умов життєдіяльності громадян та установ бюджетної сфери [1].  
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Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів 

енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних паливно-

енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення 

обсягів використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України дасть 

змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню 

енергетичної незалежності держави. 

На сьогодні річний технічно досяжний енергетичний потенціал відновлюваних 

джерел енергії в Україні, за підрахунками Інституту відновлюваної енергетики Національної 

академії наук, досягає 68,6 млн. тонн нафтового еквіваленту, що становить близько 50 

відсотків загального енергоспоживання в Україні. Основними напрямами використання 

відновлюваних джерел енергії в Україні є: вітрова енергія, сонячна енергія, енергія річок, 

енергія біомаси, геотермальна енергія, енергія навколишнього природного середовища з 

використанням теплових насосів [1]. 

 Наша країна має хороші передумови для майбутнього розвитку такого напрямку, як 

виробництво електроенергії з біомаси, в першу чергу сектора біоенергетики, оскільки 

володіє великим потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії. Основними 

складовими цього потенціалу є відходи сільського господарства, відходи деревини, а в 

перспективі – енергетичні культури, вирощування яких почало активно розвиватися останні 

роки [2]. 

Біомаса – це сукупна маса рослинних і тваринних організмів, що присутні в 

біогеоценозі в момент спостереження [3]. 

Основним стимулюючим фактором розвитку сектору є наявність «зеленого» тарифу 

на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії. Основні положення щодо 

«зеленого» тарифу викладені в Законі України «Про електроенергетику» та змінах до нього 

[2]. 

Як приклад, на півдні Чернігівської області планують будівництво двох комплексів із 

виробництва електроенергії з біогазу. Про це йшла мова на зустрічі голови Чернігівської 

ОДА Валерія Куліча з представниками «Городище-Пустоварівської аграрної компанії», яка 

реалізовуватиме проект. 

Будівництво комплексів із виробництва електроенергії з біогазу планується з смт Линовиці 

Прилуцкого району. Потужність першого обєкту складе — 2-4 МВт, другого - 1,2 МВтт. «У 

Линовиці сировиною виробництва біогазу повинен стати буряковий жом з місцевого 

цукрового заводу, а в Журавці — відходи місцевого свинокомплексу», — уточнив голова 

Чернігівської ОДА. 

Наразі механізми стимулювання та розвитку сектору відновлювані джерела енергії 

України загалом і біоенергетики зокрема, можна розділити на такі категорії:  

 митні пільги – звільнення від митного оподаткування;  

 податкові пільги;  

 стимулюючі механізми, такі як «зелений» тариф на електроенергію, вироблену 

з відновлюваних джерел енергії;  

 стратегії розвитку, державні програми та ін.  

Варто зауважити, що в даний час, незважаючи на наявні механізми стимулювання 

розвитку біоенергетики, скористатися на практиці запропонованими пільгами в більшості 

випадків не представляється можливим. Це викликано непрозорістю процедур, відбірковим 

підходом до проектів та їх власників, що створює додаткові бар‘єри широкого впровадження 

біоенергетичного обладнання в Україні. 

Отже, виходячи з вищевикладеного матеріалу можна сказати, що використання 

відновлюваних джерел енергії, а саме виробництво електроенергії з біомаси, призведе до 

збереження навколишнього середовища і  за рахунок збору відходів сільського господарства, 

відходів деревини зменшити кількість їх викидів на звалища. Виробництво електроенергії з 

біомаси буде сприяти як розвитку внутрішнього ринку виробництва та споживання, так і 

підвищенню рівня енергонезалежності держави в цілому. Розвиток біогенерції сприятиме 

залученню приватного та банківського капіталу, розвитку внутрішнього ринку біопалива та 
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суміжних ринків, сприятиме зростанню кількості робочих місць та зайнятості місцевого 

населення, а також оновленню обладнання та підвищенню його енергоефективності та 

екологічної безпеки. 
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Особисте страхування є важливим механізмом соціального захисту населення, який, 

доповнюючи державне соціальне страхування, дозволяє вирішити низку проблем у сфері 

охорони здоров‘я та пенсійного страхування,  не збільшуючи при цьому навантаження на 

державний бюджет [5, c. 303]. Безумовно, ефективний та налагоджений механізм соціального 

захисту населення є важливим соціальним критерієм рівня розвитку і добробуту суспільства. 

Особисте страхування мало і має свої правові засади в Україні, однак динамічно не 

розвивалось і досі перебуває у стагнаційному стані [1, с. 3]. Тому, створення ефективного 

правового механізму регулювання правовідносин особистого страхування – гаранта його 

надійного функціонування, потребує певних наукових розробок і вдосконалення державної 

політики в сфері страхування. Розгляд особливостей особистого страхування в Україні є 

одним з актуальних завдань як в теорії, так і на практиці. 

Основними видами особистого страхування є страхування життя, страхування від 

нещасних випадків та медичне страхування. Так, страхування життя – один з різновидів 

особистого страхування, що передбачає відповідальність страховика в разі смерті 

страхувальника (застрахованої особи) у період дії договору та дожиття застрахованої особи 

до обумовленої в договорі події або до закінчення дії договору. 

Страхування життя належить до стратегічно важливої складової страхового захисту 

населення країни. Воно забезпечує довготермінові інвестиції в економіку, вирішує частину 

соціальних проблем суспільства, а також поєднує в собі можливість отримання громадянами 

належного страхового захисту від існуючих ризиків. Саме створення сприятливих умов для 

функціонування ринку страхування життя в Україні є надзвичайно важливим питанням, 

котре вимагає глибокого наукового вивчення та послідовних практичних дій з боку держави, 

страхових організацій і суспільства в цілому. 

На відміну від країн Заходу, де страхування життя є розвинутим видом страхування, в 

Україні низький рівень попиту на страхові послуги в сфері страхування життя серед 

населення обумовлений рядом причин. 

Насамперед це високий рівень недовіри до страхових компаній громадян через 

невдалий досвід та непоінформованість останніх про можливість заощадження коштів та 

захищеність їх від несприятливих випадків (втрати здоров‘я та доходу) в майбутньому. 

Нестійкість національної валюти, інфляції, низький рівень доходів при значних обсягах 

споживчих витрат населення та постійна політична нестабільність були головними 

проблемами розвитку страхування життя в України. 
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Незважаючи на те, що частка страхування життя на страховому ринку України 

постійно зростає, цей показник ще дуже далекий від рівня економічно розвину тих країн. За 

даними експертів, в Україні застрахованими є не більше 10% ризиків, тоді як у більшості 

економічно розвинутих країн цей показник сягає 90–95%. Це є підтвердженням наявності 

значного потенціалу для зростання обсягів страхування життя в Україні у майбутньому та 

необхідності подальших наукових досліджень у цій сфері. 

Медичне страхування - це єдиний шлях виходу охорони здоров'я України з глибокої 

економічної й соціальної кризи. Розвиток добровільного медичного страхування вимагає 

також значного удосконалення нормативно-методичної бази, зміни податкової політики, 

підвищення фінансової надійності страхових компаній, а також підвищення страхової 

культури населення, зокрема й медичних працівників, введення дієвого державного 

контролю за роботою страховиків, розширення системи підготовки фахівців медичного 

страхування, які повинні володіти базовими знаннями з маркетингу, менеджменту та 

фінансів [8, с. 329–330]. 

У ході дослідження були виявленні наступні актуальні проблеми сектору особистого 

страхування населення: 

- незавершена пенсійна реформа; 

 - неефективна діяльність законотворців в галузі страхування;  

- низький рівень довіри до ринку особистого страхування та страхової культури 

населення в цілому;  

- шахрайство страхувальників, фіктивне перестрахування, недостатнє регулювання 

страхового посередництва;  

- повільні темпи реструктуризації економіки, низький рівень платоспроможності 

населення, затяжна політична криза тощо. 

Для подолання існуючих проблем на вітчизняному ринку страхування життя 

необхідним є проведення таких заходів:  

- приведення чинного законодавства у відповідність з нормами, правилами та вимогами 

країн Європейського союзу ; 

- розвиток інфраструктури страхового ринку, розширення асортименту страхових 

послуг; 

 - створення єдиної бази даних страховиків і реєстрів незалежних посередників задля 

підвищення рівня прозорості діяльності страхових компаній і страхового ринку: 

- створення оптимальної структури співвідношення між обов‘язковим і добровільним 

страхуванням;  

- оптимізація процесів захисту прав споживачів, заохочення до придбання страхових 

послуг та формування страхової культури населення; 

- підвищення довіри населення до страхових компаній;  

- посилення контролю за операціями вихідного перестрахування з метою зведення до 

мінімуму випадків шахрайства; 

- якісна підготовка кваліфікованих кадрів у сфері страхування. 

Таким чином, вирішення проблем вітчизняного страхового ринку дасть змогу 

використовувати його можливості, як потужний інструмент соціального захисту населення, а 

в довгостроковій перспективі стати потужним джерелом інвестиційних ресурсів. 

Отже, ринок страхування життя в Україні має значні перспективи розвитку в 

майбутньому. 
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СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» 

Колесник О.В. 

к.і.н., доцент, Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «МНТУ» 

 

Упродовж останніх років в Україні зріс інтерес до релігії. На противагу ще донедавна 

пануючим стереотипам про культурну малозначимість православно-церковної традиції нині 

утверджується думка про її важливість для підтримання спадкоємності розвитку української 

культури, для збереження миру і злагоди у суспільстві.    

У даній статті авторка ставить за мету подати історію Полтавсько-Переяславської 

духовної семінарії. Дана мета реалізується через низку завдань: визначити час виникнення та 

основні напрямки діяльності, видатних діячів та вчителів духовного закладу; виявити 

особливості духовних традицій семінарії; вивчити історико-культурний фон і соціальні 

аспекти формування Полтавсько-Переяславської семінарії; розкрити роль освітнього закладу 

у суспільному й культурному житті регіону.  

Серед сучасних дослідників, які безпосередньо чи опосередковано вивчали історію 

Полтавсько-Переяславської семінарії, варто назвати С.О.Гладкого, О.О.Драч, І.М.Петренко, 

Г.В.Степаненко, О.В.Кравченко, О.А.Чиркову. Однак, висвітлення даної проблеми на 

сторінках часопису «Полтавские епархиальные ведомости» не становили предмету 

спеціального дослідження науковців.  

Згідно часопису Полтавсько-Переяславська семінарія була заснована 2 жовтня 1738 

року стараннями Арсенія Берло [1, с. 739]. Але відомостей про те, хто був першим 

наставником семінарії, її учителями, якою була початкова організаційна структура, а також 

кількість учнів не збережено. На початку діяльності семінарія знаходилась у залежності від 

місцевих преосвященних: вони самостійно обирали та звільняли начальників та вчителів, 

призначали їм утримання, слідкували за навчанням та поведінкою вчителів, учнів, а усі зміни 

відбувалися лише з їх дозволу.  

27 березня 1785 року за наказом імператриці Катерини ІІ Переяславська єпархія була 

закрита, церкви та духовенство підпорядковані Київській митрополії, преосвященного 

Іларіона переведено до Новгород-Сіверська [1, с. 745]. Його послідовник Віктор Садовський 

хоча і носив титул Переяславського та Бориспільського, але за особливим наказом проживав 

у Слуцькому монастирі (Мінської губернії). За наказом імператриці від 15 березня 1787 року 

Переяславська семінарія була підпорядкована Київській духовній Академії і щорічно на свої 

витрати отримувала 500 руб. з академічних сум [2, с. 552]. Таким чином, Переяславська 

семінарія продовжувала своє існування, але на незначні кошти. Після вилучення  церковного 



 

119 

 

майна прибутки на утримання семінарії від церков і з монастирських земель, майже зовсім 

припинилися, а зазначеної виділеної на утримання суми було недостатньо. 

Особливістю Полтавсько-Переяславської семінарії, яка за головне завдання мала 

підготовку кваліфікованих священників, полягала у тому, що вона була відкритим закладом 

для дітей усіх вільних станів (поміщиків, чиновників, купців, міщан, козаків) [1, с. 775].  

За структурою духовна семінарія з самого початку складалася з шести класів, а згодом 

відкрили ще два – вищі (хоча існували вони не довго). Класи поділялися на ординарні (тобто 

головні), відкриті з самого початку та екстраординарні, що були відкриті пізніше. У першому 

класі (аналогія або фара) навчали читати та писати на слов‘янською мовою, латиною, а 

пізніше –  грецькою. У другому (інфимі) – навчали першопочатковому граматичному 

розбору. У третьому – граматиці, четвертому – практикували у перекладах з мов, що 

вивчали. У даних нижчих класах додатково викладали катехізис, арифметику, нотні співи, а 

на кінець століття – географію та священну історію. Однією з проблем функціонування 

семінарії була нестача книг для проведення навчального процесу. У зв‘язку з цим правління 

семінарії виписало необхідну кількість навчальних посібників [3, с. 708]. За несумлінне 

навчання передбачалося покарання. Учителі били учнів  різками, призначали поклони з 

хрестом, стояння на колінах, іноді оголеними, на сухих зернах гороху або грачихи, стояння 

на одному коліні на лавці [1, с. 739].  

На початку заснування закладу тут працювали український філософ Г.С.Сковорода, 

І.В.Леванда, протоієрей Переяславський Стефан Гречка, Варлаам Шишацький, Анастасій 

Романенко-Братановський і священник Герасим Калинович [4, с. 702]. 

Семінарію очолював префект. Він уособлював посади і ректора, і інспектора, і 

економа. Коли ж семінарія досягла повного складу, то крім префекта було впроваджено 

вищу посаду ректора (до 1785 р.). Першим ректором Переяславської семінарії був ігумен 

Варлаам Шишацький [5, с. 863]. 

Матеріальне утримання семінаристів було дуже бідним. З метою вирішення даної 

проблеми учні ходили по місту вечорами, особливо напередодні свят, і співали церковних 

пісень, за що отримували пожертвування грошима і натурою, іноді навіть борщ і кашу, 

носячи для цього спеціальні горщечки. Крім того, практикувався звичай епетицій (прохання 

пожертвування) [6, с. 355]. 

Наприкінці ХVІІІ згідно з наказом імператора Павла від 1 вересня 1797 року 

Переяславська єпархія була відновлена, хоча в якості вікаріатства Київської митрополії і 

знову підкорена веденню місцевих архіпастирів. Призначений на єпископську кафедру 

преосвященний Амфилохій Леонтович опікувався її благоустроєм [7, с. 1445]. Дещо 

покращився матеріальний стан після оприлюднення наказу імператора Павла від 18 грудня   

1797 року:  з державної казни на утримання семінарії виділялося 3500 руб. на рік. 

Турботи преосвященного Амфилохія продовжував його наступник на єпископській 

кафедрі Сильвестр Лебединський. При ньому припинилось (16 жовтня 1799 р.) 

коадьюторство Переяславських єпископів Київським митрополитам, – вони отримали 

незалежне становище з титулом Малоросійських-Переяславських, а після утвердження у 

1803 році Полтавської губернії, – Полтавських і Переяславських. Згідно з розпорядженням 

преосвященного 19 жовтня 1799 року було відкрито філософський клас, а 11 вересня 1800 

року – богословський [8,  с. 584]. Сильвестр особливо акцентував увагу на навчальному та 

виховному процесах. Клопотанням єпископа Сильвестра Лебединського було створено 

семінарське правління з префекта та двох викладачів. 

Преосвященного Сильвестра змінив єпископ Феофан Шіянов-Чернявський. За його 

життя наказом Священного Синоду від 21 березня 1807 року, сума виділена на утримання 

семінарії збільшена до 7000 руб. Але коштів все одно не вистачало. Причиною цього було 

подорожчання оренди квартир, продуктів харчування, одягу, взуття, опалення, тощо [9, с. 

289].  

Після смерті преосвященного Сильвестра (24 січня 1812 року) на єпископську 

кафедру було призначено Анатолія Максимовича. Він уперше ввів усні іспити, установив 

точний термін закінчення та початку занять (1 липня та 1 вересня).     
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У вересні 1817 року проведено реформування семінарії. Її було перейменовано у 

Полтавську та відокремлено духовні училища [10, с. 430]. При цьому в самій семінарії 

залишилося три відділення (риторики, філософії та богослов‘я). Ректорами семінарії до 1836 

року були архімандрити Лубенського Мгарського монастиря. У період з  1817 по 1819 роки 

Полтавська духовна семінарія знаходилася у підпорядкуванні Санкт-Петербурзької Академії. 

А лише після поновлення функціонування Київської Академії і аж до 1867 року перебувала 

під наглядом її правління. За єпископства преосвященного Нафанаїла І (Павловського) (1830-

1834 рр.) було отримано розпорядження про переведення архієрейської кафедри, консисторії 

та семінарії із Переяслава до Полтави. Після переведення Нафанаїла до Пскова його 

наступником призначено Гедеона, який очолював єпархію з 1834 по 1849 роки. 15 травня 

1843 року було переведено архієрейську кафедру та духовну консисторію до Полтави, 

семінарія ж залишилась у Переяславі до 1862 року [11, с. 172–174]. 

Таким чином, виявлені публікації часопису «Полтавские епархиальные ведомости» 

дають підстави стверджувати, що Полтавсько-Переяславська семінарія була створена у 1738 

році. Журнал подає відомості про духовний заклад лише до 1862 року. Полтавсько-

Переяславська семінарія мала чітку структуру організації навчально-виховного процесу, яка 

еволюціонувала в залежності від змін суспільного та церковно-релігійного життя. 

Особливість даного навчального закладу полягала у відкритому доступі до навчання. 

Найважливішим здобутком Полтавсько-Переяславської семінарії можна вважати підготовку 

високоосвічених професійних кадрів священнослужбовців.  
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Будівництво Оріхівського цукрового заводу розпочалося у 1908 році. Фактично через 

рік, 10 вересня 1909 року цукроварня була запущена у дію. Вартість робіт складала менше 

1 млн. крб. За один сезон виробництва завод себе викупив. Для будівництва цукрового 

заводу було обрано рівнинне місце біля ставка («Заводський» ставок). Важливим фактором 

для спорудження цукроварні було й те, що у сотнях метрів від заводу знаходилася залізнична 

лінія Кременчук – Ромни, що була введена в експлуатацію у 1888 році. А на відстані кількох 

кілометрів – вузлова залізнична станція Ромодан.  

Цукровий завод будувало акціонерне товариство, яке налічувало 75 членів. Головними 

акціонерами були чотири брати Володимир Леонтович  (с. Березоточа), Кость Леонтович 

(с. Литвяки), Микола Леонтович (с. Оріхівка) та Павло Леонтович (с. Павлівка). Крім того, 

значний внесок у розбудову цукроварні зробили торговець з Ромодану Жмінус, якому 

ймовірно належав буфет залізничної станції Ромодан, а також інші підприємці: Линка з с. 

Майорщина, Смолянський з м. Хорол, Поплавський з м. Київ та інші. Цукровий завод був 

побудований на землі, яка належала Володимиру Миколайовичу Леонтовичу. 

Технічним директором будівництва був інженер Пилип Францович Домбровський. 

Головним механіком призначений Охотський. На будівництві заводу, а пізніше і на його 

виробництві працювали робітники з села Опанасівка Курської губернії та навколишніх сіл, 

найбільше з Оріхівки (Клим М‘якота, Григорій Бабич, Афанасій Рожненко, Олексій 

Кульченко, Ілля Гарнаженко, Петро Шевельов, Свирид Гарнаженко, Григорій Дудніченко та 

ін.), менше з Свічківки, Матяшівки, Барвінщини. Робота була побудована у дві зміни: І зміна 

– з 12 години дня до 12 ночі, ІІ зміна – з 12 години ночі до 12 години дня. Робітники 

працювали на заводі без вихідних до кінця сезону переробки цукрового буряка. У 

середньому на зміні працювало близько 150-200 працівників (300-400 працівників на добу). 

Звичним явищем на заводі було використання дитячої праці. Зокрема, на підвозі буряків 

використовували підводи, де погоничами були підлітки 10-14 років [3, Арк. 4]. 

На Оріхівській цукроварні були одні із найпотужніших парових машин губернії. 

Спочатку був встановлений «чехословацький паровий двигун на 285 кінських сил та 

невелика парова електрична машина» [3, Арк. 6]. Централізований електричний струм на 

заводі був відсутній, цукроварня освітлювалася виключно за допомогою вугільних ламп. 

На перших етапах діяльності цукрового комбінату вся робота проводилася вручну, 

активно залучалася кінна тяга. Інколи навіть використовували велику рогату худобу для 

переміщення вантажів. Це зокрема застосовувалося при підвезенні цукрових буряків до 

заводу, а також при вивезенні жому. Сам буряк зберігався на полі. Його там складали у 

кагати, вкривали соломою та землею, щоб не померз у морози. А потім з поля доправлявся на 

завод у бурячну яму. У середньому щодоби у дореволюційний час цукровий завод 

переробляв 300 тонн буряку [3, Арк. 6]. 

Умови праці робітників заводу були тяжкими. Однак, як свідчать архівні джерела 

початку ХХ століття, власник цукроварні Володимир Леонтович всіляко намагався 

поліпшити як соціальну так і економічну складову робітників. Підтвердженням цього був 

випадок, що відбувся вже у постреволюційний час. Так, у 1919 році більшовики вимагали, 

щоб В. М. Леонтович, як представник буржуазії, сплатив 100 тисяч карбованців контрибуції. 

Сам же поміщик таких коштів не мав, бо всі прибутки з економії і дивіденди використовував 

для поліпшення економіки господарства. Ці слова підтвердив і фабзавком Оріхівської 

цукроварні та видав відповідну довідку, у якій зазначалося, що «Леонтович завжди йшов на 
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зустріч бідному селянству і робочому класу, захищав його інтереси в період Гетьманщини, 

репресій до селян не застосовував і контрибуції не витребував» [4, Арк. 6]. 

В осінньо-зимовий період число робітників цукроварні значно зростало, зокрема і за 

рахунок заробітчан із Київської губернії, які приїжджали в завод на заробітки із власним 

господарством (коні, корови) та дітьми. Поблизу цукроварні вони будували собі землянки та 

жили там. Згодом соціальна інфраструктура покращувалася, як і сама технологічна складова 

цукрозаводу. Поблизу головного корпусу було побудовано три будинки, гуртожиток, де 

жили приїжджі робітники (колишня будівля електроцеху цукрового заводу, яка згоріла) та 

казарми (бараки) за ставком для майстрів та робітників, які працювали у першу зміну. У 

бараках були розміщені трьохярусні нари з підвищенням біля голови, що стояли у два ряди. 

По центру барака знаходився обідній стіл. Саме з цих перших будівель бере свій початок 

село Новооріхівка. 

Поряд із цим, постійно збільшувалася територія цукрового заводу, добудовувалися нові 

приміщення, завозилося нове устаткування. Ще у дореволюційний час для потреб цукроварні 

була побудована майстерня. 

Постреволюційний час 1920-х років був тяжким періодом відбудови підірваного 

господарства цукрового заводу. У 1920 році змінюється технічний директор цукроварні. Ним 

став Винярський. У цьому році завод працював всього 10 діб, оскільки не було ні буряка, ні 

палива. Проте, вже в цей час намітилися якісні зміни у роботі комбінату та його працівників. 

Так, було поновлене технологічне та механічне обладнання заводу. Крім цього, змінилася і 

офіційна назва цукроварні. Так, у 1921 році Оріхівський цукрозавод був перейменований на 

«Советский сахарный завод». 

Крім того, у післяреволюційний час розпочався, а на початку 20-х років ХХ століття 

остаточно завершився процес утворення «Оріхівського» бурячного радгоспу, у структурі 

якого було організовано три відділки – Оріхівський, Величківський та Райківський. Їхня 

головна мета полягала у забезпеченні Оріхівського цукрокомбінату сировиною для 

переробки (цукровим буряком) та посівним матеріалом.     

У зазначений час паралельно з удосконаленням заводського виробництва, 

покращувалася соціальна складова працівників цукроварні та жителів села. Побудовано 

контору, 4 житлові будинки, відкрито магазин. У 1923 році збудовано їдальню та клуб 

(приміщення колишньої пилорами, на виїзді з села у бік с. Оріхівка). 

 У 1923 році завод очолив Слюсаренко, який більше переймався питаннями 

організаційного оформлення інститутів комуністичного ладу, ніж виробництвом цукру. 

Упродовж 1924-1928 рр. директором заводу був Винярський, головним механіком – Краузе. 

Серед працівників цукроварні варто відмітити Антона Ілліча Кокарєва, Олександра Ілліча 

Кокарєва, Пилипа Силовича Хімича, Карпа Івановича Сивоглаза, Захарія Юхимовича Жука, 

Івана Кочубея та ін.   

Отже, на початку ХХ століття цукрова галузь на Полтавщині була одним із 

пріоритетних напрямів. Вона активно розвивалася та швидко поширювала свою географію. 

Заснування Оріхівської цукроварні стало яскравим прикладом таких тенденцій. 
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За часів прогресивного розвитку нових технологій, впровадження інновацій у 

маркетингову комунікаційну систему, все більшого значення набуває не створення самого 

товару, а якість та ефективність доведення його до споживача. Шляхом реалізації такої мети 

є реклама. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу», реклама – це інформація про 

особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена 

сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи 

товару [3].  

Реклама зазвичай зорієнтована на конкретний цільовий сегмент, тому для створення 

ефективної рекламної компанії необхідне врахування багатьох демографічних факторів, 

найважливішим з яких є гендерна складова. Американський соціолог Е. Гіденс поняття 

«гендер» визначає так: «Якщо стать має відношення до фізичних, тілесних відмінностей між 

жінкою і чоловіком, то поняття «гендер» торкається їх психологічної, соціальної і культурної 

особливості. Розмежування статі і гендеру є фундаментальним, оскільки багато розходжень 

між жінкою і чоловіком обумовлюються причинами, які не є біологічними за своєю 

природою. Якщо стать індивіда біологічно детермінована, то рід (гендер) є культурно та 

соціально заданим. Таким чином, існує дві статі (чоловіча та жіноча) і два роди (мужній і 

жіночний)» [2, c. 153]. Отже, врахування гендерних особливостей цільового сегменту та 

апелювання їх до актуальних цінностей, матиме успіх при поширенні відповідних рекламних 

звернень. 

Дослідження гендерних аспектів рекламних текстів розпочалося відносно нещодавно. 

Не лише вітчизняні вчені, такі як О. Кісь, Ю. Галустян, а й зарубіжні – У. Кілборн, Г. 

Салліван присвятили праці проблемі гендерної нерівності в рекламі. При дослідженні впливу 

реклами на репацієнта, важливо враховувати гендерне сприйняття тексту реклами. 

Необхідно звернути увагу на жіночу, чоловічу, дитячу, молодіжну аудиторію та осіб 

старшого віку, виявити специфіку їх потреб та формат актуального повідомлення, яке б 

спонукало до купівлі товару. 

Враховуючи те, що жінки краще сприймають яскраві образи, важливо 

використовувати поетичні звороти, наголошувати на елегантності. Жінка чудово реагує на 

пропонований продукт, в рекламному зверненні якого застосовуються прийоми похвали, або 

той, в якому підкреслюється унікальність. Наприклад, в рекламі «Корона» звучать такі слова: 

«Шоколад Корона – я не ангел, я королева», а в «Лореаль»: «L‘Oreal. Адже Ви цього варті!» 

[1, с.7-13].  

Реклама для жінок може бути поділена на три групи: 

1. Рекламна продукція, орієнтована на жіночу індивідуальність та привабливість – 

текст, здебільшого пов‘язаний з демонстрацією вже відомих брендів (парфуми, косметика та 

аксесуари). Основа такої реклами – бажання сподобатися чоловікові. Застосовуються слова 

«пристрасть», «загадковість», використовуються різного роду епітети: «чутливість шкіри», 

«виразний погляд», «чудовий аромат» та дієслова «регенерація», «активізація», які 

відображають якісний результат використання продукції. Наприклад: «Твій образ – твоя 

зброя!» (Ffeur); «Всі в захваті від тебе, а ти від Maybelline» (косметика Maybelline); 

2. Рекламне повідомлення для жінки-домогосподарки - засноване на «сімейному 

благополуччі», збереженні затишку в домі, турботі про здоров‘я рідних. Жінка щоденно 

забезпечує панування ідеальної чистоти і порядку, тепла і затишку в будинку. Ця жінка вміє 

чудово готувати, знає, які ліки використовувати і як зробити смачним і правильним 

харчування, щоб кожен член сім‘ї залишався здоровим і енергійним. Реклама, обіцяє, що  

придбавши даний засіб родина буде наділена любов‘ю, всі справи знайдуть вирішення, а 

зусилля неодмінно будуть оцінені рідними. До такої групи відносять рекламу продуктів 

харчування, побутової хімії,  різної техніки та товарів для всієї сім‘ї. Наприклад: «Ви все ще 
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не вірите? Тоді ми йдемо до Вас!» (Tide); «З Містер Пропер веселіше – прибирати вдвічі 

швидше!» (Mr. Proper); «Печія – Печаївські. Все так просто» («Печаївські» – таблетки від 

печії для всієї родини). 

3. Реклама дитячих товарів, спрямована на їх мам – товари, спрямовані на розвиток 

дитини: «Часом нелегко говорити дітям «Так». А що, якщо ми погодимося? І скажемо «Так» 

їх самостійності? «Так» їх щасливому майбутньому! Растішка - скажіть «Так»;  на 

харчування і здоров‘я малюка: «Я могла б стати навіть космонавтом, але вибрала 

материнство. Нехай тепер космонавтом буде мій син, а я простежу, щоб він виріс здоровим» 

(Агуша); ставлення до дитини та піклування про неї: «Pampers знає, що Ваш малюк бажає. 

Малюки надихають. Pampers створює», «Happy. Щасливі діти щасливих батьків» (підгузники 

«Bella Happy»). 

Реклама, призначена для жінок, має переважаючий заклик до емоцій, присутня 

оціночна емоційно-експресивна характеристика товару. Візуальні компоненти пов‘язані з 

природним місцем для жінки – сонячний пляж, тихе море, квітуча зелень; обстановкою оселі 

(зручне крісло, кухня); візуалізація магазинів, людні вулиці міста; переважання світлого і 

яскравого тонів над темними. Якщо жіноча реклама демонструє конкретний продукт 

(парфумерію, аксесуари), то обов‘язково є фотографія і опис користі та краси для жінки [4, с. 

49-58]. 

У рекламі, яка націлена на чоловічу аудиторію, застосовуються не лише чоловічі, але і 

жіночі образи, хоч вони несуть інше значення: 

1) образ спокусливої жінки, з мінімальною кількістю одягу, що викликає бажання 

володіти, використовується при просуванні всіх товарів і послуг, а особливо для реклами 

техніки та автомобілів: «Уявіть силу Axe» (дезодорант «Axe»), «Свіжість Eclipse важко 

забути.  Eclipse – наберись свіжості для близького спілкування» (жувальна гумка «Eclipse»); 

2) образ відданої і коханої жінки, спрямований на рекламування товарів для пари, 

використовується в рекламах сигарет, операторів мобільних телефонів, парфумів: «Більше 

можливостей – краще життя» (Київстар); «Живи зі смаком. Прекрасний м‘який смак. 

Відкрий свій світ. Відчуй смак, який об‘єднує світ. Новий смак – легше легкого» (цигарки 

«L&M»). 

3) образ ділового бізнесмена, якому товар допомагає в досягненні влади, 

застосовується в рекламах елітних речей: «Toyota RAV4. Стиль – вільний. Максимум 

можливостей. Максимум свободи»; «Затьмарте своїм блиском повний місяць» (годинник 

«Maurice Lacroix»). 

4) образ хороброго героя, який відповідає потребам чоловіків в лідерстві, 

застосовується в рекламах парфумів, косметичних засобів по догляду за тілом: «Old Spice. 

Завжди на межі. Для сильних духом чоловіків»; «Axe. Брудними залишаться тільки твої 

думки». 

Реклама є більш ефективною, якщо підключений підсвідомий рівень, виражений в 

образах. Для чоловічого архетипу характерним є використання наступних слів і фраз: 

«активність», «сила», «зростання», «рух», «руйнування кордонів», «твердість». Реклама для 

чоловіків повинна бути не настільки насиченою за кольором, простою і зрозумілою. 

Важливим є те, щоб звернення було у вигляді посібника або інструкції, які повинні бути 

представлені візуально, оскільки чоловікам властиве гірше сприйняття інформації на слух. 

Говорячи про осіб старшого віку, слід сказати, що не враховуючи меншу купівельну 

спроможність у порівнянні з активною аудиторією, вони є більш довірливими до реклами. 

При розробці реклами слід уникати сленгових словосполучень і використовувати короткі, 

зрозумілі вислови: «Зберігаємо здоров‘я, даруємо радість життя» (аптека «Перша 

допомога»); «Косметика за вашими найкращими рецептами» (косметична лінія «Сто 

рецептів краси»).  

Аналіз рекламних текстів розкрив гендерні особливості, які можуть бути пояснені 

психофізіологічною відмінністю у сприйнятті жінками та чоловіками: вербальні засоби для 

жінок є більш емоційними, насиченими, а для чоловіків – більш змістовними та 

конкретними. Можна стверджувати, що реклама діє на підсвідомість людей, може закладати 

та водночас розвіювати усталені гендерні стереотипи, відображені у сприйнятті світу.  
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Несмотря на растущий интерес исследователей к проблемному полю женского 

предпринимательства вопрос его определения и измерения остается открытым. Основной 

причиной сложности сбора эмпирических данных являются различия в национальных 

законодательствах. Основными измеримыми параметрами в рамках рассматриваемой 

области исследований являются «женское предприятие» и «женщина-предприниматель». В 

зарубежных странах используются различные подходы к определению данных категорий и 

различные источники национальных данных, поэтому сравнение развития женского 

предпринимательства в международном масштабе достаточно затруднено. 

При рассмотрении особенностей и тенденций развития женского 

предпринимательства, как в международном масштабе, так и в отдельных регионах помимо 

самого термина «предпринимательство»  используется понятие «самостоятельно занятые». 

Так, в международных документах (т.к. Пекинская платформа действий, Декларация 

тысячелетия) в основном оперируют понятием «самостоятельно занятые женщины», относя 

к этой категории, как неформальных микро-предпринимателей, так и владельцев малых и 

средних предприятий [1]. В Статистическом обзоре развития женского предпринимательства 

в Европейском Союзе используется понятие «женщины-предприниматели», к которому 

относят как женщин-предпринимателей без наемных работников, так и женщин-

предпринимателей с наемными работниками [2]. 

В США при классификации бизнеса по гендерному признаку выделяют именно 

предприятия: 

 предприятия, принадлежащие женщинам (female-owned firms); 

 предприятия, принадлежащие мужчинам (male-owned firms); 

 предприятия равного (совместного) владения (equally male-female owned firms) [3]. 

Основными источниками данных для исследователей в области женского 

предпринимательства в США является пятилетняя перепись владельцев бизнеса и данные 

мониторинга Центра женских бизнес-исследований. Данные собираются независимо друг от 

друга и не являются полностью сопоставимыми. Согласно US Census Bureau к женским 

предприятиям относят предприятия, в которых женщины владеют 51% и более активов 

(акций) [3]. US National Women‘s Business Council и  Center for Women‘s Business Research 

дополняют категорию женских предприятий предприятиями совместного владения.  

В Англии также данные по развитию женского предпринимательства имеют 

различные источники: перепись населения, бизнес-обзоры, мониторинг рабочей силы, что, в 

свою очередь, также не дает точной эмпирической основы для исследователей. В английской 

практике используется термин women-led, который в дословном переводе означает 

«возглавляемых женщинами» [4]. К этой категории относят предприятия в полной или 

мажоритарной собственности женщин и управляемых при их активном участии. Так же 

выделяют предприятия совместного владения (equally-led).  

Канаде в ряде исследований используется более широкое понятие women 

entrepreneurs (женщины-предприниматели), которое включает в себя следующие категории: 

женщины-владельцы предприятий, женщины мажоритарные владельцы предприятий и 
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самостоятельно занятые женщины [5]. В SFSME (Survey on financing of small and medium 

enterprises)  выделяется 4 типа предприятий в гендерном разрезе: предприятия в 

мажоритарной собственности женщин, предприятия совместного владения, предприятия в 

миноритарной собственности женщин, предприятия без участия женщин (no female 

ownership) [5]. 

В Германии в бизнес-обзорах в основном используется термин unternehmerinen, что в 

переводе означает предпринимательницы или деловые женщины, а также распространена 

категория «самостоятельно занятые женщины».  Это категория микропереписи - ежегодного 

1-процентного репрезентативного опроса населения Германии, проводимого Федеральным 

статистическим управлением. Классификация предпринимателя относится к вопросу о 

трудоустройстве. В случае, если ответчик ответил «selbständig», он классифицируется как 

предприниматель. «Selbständige» включает в себя как самозанятых лиц (то есть настоящих 

самозанятых лиц), так и владельцев малых предприятий с работниками [6]. 

Существенное подспорье в международный компаративный анализ женского 

предпринимательства внес проект GEM, под эгидой которого с 2006 года публикуется Global 

entrepreneurship monitor: special report (Women's entreneprenurship) [7]. Отчет GEM, 

базируется на оценке уровня национальной предпринимательской активности женщин для 

всех участвующих сторон, включая изучение роли женского предпринимательства в 

экономическом развитии стран. Отчет фокусируется на трех основных задачах: измерение 

различий в уровне предпринимательской активности между странами; раскрытие факторов, 

определяющих эту активность; определение стратегии, которая может усилить 

предпринимательскую активность. 

Уникальность такого мониторинга состоит в кросс культурном подходе к пониманию 

предпринимательства в разных странах, и обеспечении информацией и измерении 

предпринимательской активности в глобальном контексте. GEM рассматривает 

предпринимательскую деятельность как непрерывный процесс, а не единичное событие. 

Мониторинг проводится в разрезе следующих фаз предпринимательской деятельности: 

намерение заняться предпринимательской деятельностью, деловая активность, развитие 

бизнеса, прекращения бизнеса. 

Проект GEM помогает повысить осведомленность властей в вопросах 

предпринимательства и скорректировать их политику в отношении развития 

предпринимательства во многих странах мира. В частности, повлиял на принятие решений 

по таким вопросам как региональное развитие, образование, инновационная политика, 

финансирование мелкого и среднего бизнеса, снижение административных барьеров в 

отношении предпринимательства, и некоторые другие.  

При этом все равно остаются сложности объективной и полной оценки развития и 

компаративности женского предпринимательства, так как отчеты GEM фоормируются на 

основе опросов. В этой связи актуализируется вопрос о разработке интегрального индекса, 

позволяющего ранжировать страны по уровню развития женского предпринимательства. 
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Одним из направлений научных исследований женского бизнеса как в ранний, так и в 

современный период, является изучение особенностей формирования предпринимательского 

капитала. 

Понятие «предпринимательского капитала»  в исследовательской литературе 

возникло как признание того, что бизнес основывается на доступе как к финансовым, так и 

нефинансовым ресурсам. Разнообразие и количество предпринимательского капитала 

существенно влияет на эффективность предприятий.  В структуру предпринимательского 

капитала входят: экономический (финансовый), социальный, культурный капитал и 

человеческий капитал.  

Социально-экономический контекст женского предпринимательства позволяет 

предположить, что женщины могут оказаться в невыгодном положении в плане доступа к 

различным предпринимательским капиталам. В исследовательской литературе по проблемам 

как предпринимательства в целом, так и женского – в частности, наибольшее отражение 

находят социальный, человеческий и экономический капитал.  

Социальный капитал в литературе рассматривается через социальные сети. Сети 

предоставляют владельцам бизнеса прямой доступ к ресурсам, необходимым при создании и 

росте бизнеса, а также косвенного доступа к третьим лицам и их ресурсам. В то время как 

социальный капитал предпринимателя можно рассматривать как то, «кого они знают», их 

человеческий капитал – это «то, что они знают», интеллектуальный резервуар идей, методов 

и фактически накопленных знаний.  

П. Бурдье определял социальный капитал как «ресурсы, основанные на родственных 

отношениях и отношениях в группе членства». Нахапиет и Гошал (1998) трактуют 

социальный капитал как «ресурсы лиц, полученные от знания других лиц, будучи частью 

сети с ними, или просто будучи им известными и имеющие хорошую репутацию» [1]. Но 

наибольшую известность понятие «социальный капитал» получило в расширительной 

трактовке Джеймса Коулмена, согласно которому это потенциал взаимного доверия и 

взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях: 

обязательства и ожидания, информационные каналы и социальные нормы. Девидсон и Хониг 

определили именно социальный, а не человеческий капитал более значимым для ведения 

бизнеса, утверждая, что даже тогда, когда предприниматель имеет необходимый 

финансовый и человеческий капитал и цели, которые отвечают требованиям инвесторов, без 

необходимого социального капитала он вряд ли будет в состоянии  заключить сделку. 

 В исследовании Шоу (2005) обнаружен ряд различий в человеческом и социальном 

капитале мужчин- и женщин-предпринимателей при одинаковых структурных 

характеристиках. Шоу пришел к выводу, что чем больше человеческий капитал (возраст и 

опыт работы в отрасли) владелеца бизнеса, тем больше их социальный капитал, в частности 

прочность и плотность их сетей. Был сделан вывод о корреляционной связи между высокой 

производительностью фирм, принадлежащих мужчинам, и их социальным капиталом. И, 

соответственно, наоборот, – женщины-предприниматели, обладая меньшим социальным 
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капиталом, недостаток которого они компенсируют за счет активных коммуникационных 

усилий, склонны демонстрировать более низкие показатели производительности.  

 Понятие культурного капитала получило скромное внимание исследователей в 

предпринимательской литературе. Согласно Бурдье (1986) культурный капитал имеет три 

состояния: официальные квалификации, культурные ценности, долговечные диспозиции [2]. 

Одной из причин, почему так мало внимания уделяется культурному капиталу является то, 

что исследователи, как правило, сосредоточены на институциональном состоянии 

культурного капитала (образование и квалификация), которое учтено в рамках исследования 

человеческого капитала.  

 Финансовый (или экономический) капитал представляет собой «финансовые активы в 

любой форме, которые могут быть конвертированы в деньги». Доступ к финансовому 

капиталу определен как одно из основных препятствий, мешающее женщинам начинать и 

обеспечивать успешное развитие своих предприятий. Этот вывод был сделан по результатам 

целого ряда исследований, которые использовали, как мнения женщин-предпринимателей, 

так и количественные сравнения использования финансов женщинами и мужчинами 

(Марлоу и Паттон, 2005; Шоу, 2005) [1]. Исследования показали, что женщины обладают 

меньшим финансовым капиталом, чем мужчины, из-за положения на рынке труда (неравная 

оплата труда, неравные возможности занятости и т.д.). 

 По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что женщины 

начинают бизнес с более низким уровнем капитализации; используют более низкие 

соотношения долгового финансирования; имеют меньше возможностей использовать чистый 

акционерный или венчурный капитал. 

 Большинство исследователей пришли к выводу, что структурные бизнес-различия 

между мужчинами и женщинами (размер бизнеса, возраст и сектор) являются причиной 

гендерных различий в профилях финансирования (Фебоул, 1995; Рид, 1998) [1]. Женские 

предприятия, как правило, работают в тех секторах, которые требуют меньше финансовых 

ресурсов, чем мужские, и, как правило, моложе и меньше по размеру, и поэтому не требуют 

значительного финансирования для роста. Женщины начинают бизнес с одной трети 

стартовой капитализации мужчин-предпринимателей (Марлоу и Паттон, 2005; Шоу, 2005). 

 Это различие в объеме используемого финансирования также может быть частично 

объяснено гендерными различиями в восприятии доступа к финансовым ресурсам. Если 

женщины считают, что они имеют меньше шансов получить внешнее финансирование, они 

могут попытаться противостоять любой потенциальный вероятности отказа, просто запросив 

меньший объем финансирования (Марлоу и Паттон, 2005; Шоу, 2005). Следует при этом 

отметить, что привлеченные финансовые ресурсы использовались женщинами-

предпринимателями столь же успешно, как и мужчинами (Фрейзер, 2005). 

 Некторые попытки объяснить различия в финансовых профилях мужчин- и женщин-

предпринимателей, были сосредоточены на предложении, выделяя банковские процедуры, 

которые могут ущемлять женщин, владеющих бизнесом. При этом не было обнаружено 

никаких доказательств того, что банки систематически дискриминировали женщин-

предпринимателей; это подтверждает выводы ранних исследований. Очевидно, что женское 

предпринимательство представляет собой новый растущий рынок для банков и не в их 

интересах сознательно его невилировать. 

 Стоит отметить, что большая часть современных исследований по проблемам доступа 

к финансовому капиталу сфокусирована на причине гендерных различий в финансировании 

бизнеса, а не сборе новых данных о гендерных различий в профилях финансирования. 
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Час як форма існування матерії характеризується тривалістю та незворотністю, 

проявляється у послідовній зміні подій (явищ) і станів матерії. Для вимірювання часу 

використовують будь-яке повторюване, відтворюване явище. Так стрілки годинника 

повторюють коло за колом свій шлях по циферблату. Ритм – це ланцюг повторюваних у 

певній послідовності подій. Біологічний ритм характеризує періодичне повторення зміни 

характеру й інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах [1]. 

Ритмічні зміни, які відбуваються в навколишньому середовищі: весна, осінь, зима та 

літо утворюють звичайний цикл; сонце сходить щодня, рухається по небу та заходить за 

небокрай; молодий місяць змінюється старим; в океані припливи змінюються відпливами. 

В організмі людини також є свої ритми, багато з яких пов‘язані із земними циклами та 

навіть пристосовані до них. Більшість ритмічних змін людина навіть не помічає – наприклад 

такі: гормональні припливи та відпливи, цикл швидкої і повільної активності мозку, циклічні 

коливання температури тіла.  

Відомий німецький хронобіолог Ф. Хальберг поділив біологічні ритми організму 

людини на три групи: 

 Ритми з високою частотою, які характеризуються періодом, що не перевищує 

півгодинний інтервал. Це ритми скорочення серцевих м‘язів, дихання, біострумів 

мозку, біохімічних реакцій, перистальтики кишечника. 

 Ритми з середньою частотою, які характеризуються періодом від півгодини до семи 

діб. До них відносяться: зміна сну та бадьорості, активності та покою, добові зміни 

в обміні речовин, коливання температури, артеріального тиску, частоти поділу 

клітин, коливання складу крові. 

 Низькочастотні ритми з періодом від чверті місяця до одного року: тижневі, місячні 

та сезоні ритми. До біологічних процесів цієї періодичності належать ендокринні 

зміни, зимова сплячка, статеві цикли [2]. 

Найменшим відрізком часу, на який може реагувати мозок людини та нервова 

система, є час тривалістю від 0,5 до 0,8 с. Тож не випадково скорочення серця людини в 

середньому становить 0,8 с. Майже такий же темп руху ніг і рук при ходьбі. Інтервал часу в 

0,5-0,7с. відповідає швидкості слухових та зорових рецепторів організму людини. 

Крім цих малих ритмів, відмічена також ще одна пощирена періодичність, яка триває        

30 хвилин. Сюди належать цикли сну, скорочення м‘язів шлунку, коливання уваги та 

настрою, статева активність. Незалежно від того спить людина або не спить, вона через 

кожні півгодини зазнає то низьку, то підвищену збудженість, то спокій, то тривогу. 

Добові ритми людини цікаві передусім тим, що максимум і мінімум активності різних 

біологічних процесів не збігаються у часі. 

На сьогодні існують експериментальні дані про наявність добового ритму у роботі 

органів травлення. Утворення жовчі у печінці в першій половині дня чергується з 

утворенням глікогену у другій. 

Протягом доби людина відчуває декілька піднесень фізіологічної активності. Вдень 

вони спостерігаються з 10 до 12 та з 16 до 18, а вночі з 24 до першої години ночі. Цей час 

вважається найбільш сприятливим для виконання фізичної роботи, прийняття рішень, нових 

починань. 

Встановлено, що на 5–6 годину ранку припадає найбільший добовий підйом і 

потенційно має місце найвища працездатність людини. Саме в цей час зростає тиск, серце 

б‘ється частіше, пульсує кров. Опір організму до інфекцій в даний відрізок часу є досить 

сильним. Нажаль небагато людей розумно використовують цей час. Більшість сучасних 

людей просипає період значної працездатності власного організму. 

Після дванадцятої години дня минає перший період денної активності. Починає 

відчуватися втома, реакції людини дещо уповільнюються. Після 14-ї години самопочуття 

людини знову починає поліпшуватися, а о 16 годині бере початок новий добовий підйом. 



 

130 

 

Вже о 18-19 годинах зростає тиск крові, людина стає нервовою, легко виникають 

сварки з дрібниць, увага досягає максимуму, реакції стають надзвичайно швидкими, а вже 

після двадцятої години психічний стан знову стабілізується. Придатним відрізком часу для 

відходу до сну вважається 21-23 година, оскільки саме тоді спостерігається один із 

фізіологічних спадів.  

Вночі падає загальний тонус людини. Між 2 і 4 годинами погіршується пам‘ять, 

координація рухів, зростає кількість помилок при розумовій роботі. Лише печінка 

використовує даний період для інтенсивного обміну речовин, виводячи з організму всі 

отруйні речовини. В людському організмі відбувається інтенсивне очищення [3]. 

З усих виявлених у людини циклів найбільш вивченим є добовий як головний. 

Біологічний годинник, запущений зміною дня та ночі, спричинює близько 50 ритмів, які 

змінюють свої характеристики протягом доби. Всі біологічні ритми організму людини 

підпорядковуються ієрархічній залежності – поділяються на провідні (головні) і 

підпорядковані. Провідними є біоритми центральної нервової системи. Причина їх 

головування полягає в тому, що вони відповідають за зв‘язок організму людини з 

навколишнім середовищем, від ступеня їх готовності та здатності адекватно реагувати на 

вплив середовища залежить безпека організму. 

При порушеннях природного ритму зовнішніх умов виникає десинхронізація добових 

ритмів різних фізіологічних функцій, що надалі призводить до захворюваності. 

Крім добових циклів було виявлено тижневу періодичність інтелектуальних 

емоційних і фізичних проявів. Протягом тижня працездатність людини нерівномірна. В 

перші дні тижня вона збільшується, досягаючи найвищого рівня на третій день, а потім 

поступово зменшуючись спадає в останній день. Встановлення робочого періоду тривалістю 

більше шести днів недоцільне, так як праця стає непродуктивною. 

Вчені стародавнього світу помітили взаємозв‘язок функцій людини з порами року. 

Сьогодні внаслідок численних досліджень встановлено, що рівень основного обміну речовин 

досягає максимуму весною та з початком літа. Давно визнано, що багато захворювань мають 

сезонний характер. 

Не можна також ігнорувати вплив на живу природу нашої планети Місяця та Сонця. 

Період повного Місяця й активності Сонця має значний вплив на самопочуття людини. В 

цей час зростає агресивність, особливо у емоційно неврівноважених осіб, збільшується 

кількість смертей, самогубств та тяжких захворювань. 

Таким чином, організм людини схожий на величезний, дуже складний завод, на якому 

виконуються різноманітні програми виробництва та де кожна розроблена речовина 

проявляється в певних місцях, в певний час і у відповідній кількості. Чим чіткіше працює 

«виробництво», тим довше зберігається здоров‘я та працездатність. Вся ця гармонія 

розподілена не тільки природою людини, а й оточуючим світом, оскільки людина – частина 

цього ж світу, разом із Землею, Сонцем, Місяцем та космосом. 

Навколишнє середовище наповнене ритмами. Світ ритмів знаходиться всередині 

самої людини. Біоритми людського організму – годинники здоров‘я, від чіткості їх ходу 

залежить емоційний стан, повнота світовідчуття, працездатності та довголіття. 
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Актуальность идеи устойчивого развития для сельского хозяйства Республики 

Беларусь и ее регионов обусловлена необходимостью комплексного решения ряда 

существующих социально-экономических проблем, включая: повышение уровня качества и 

биологической ценности продукции, обеспечение необходимой рентабельности 

сельскохозяйственного производства, активизацию предпринимательской деятельности в 

сельской местности, усиление мотивации и стимулирования труда, достижение соответствия 

условий жизни сельского населения установленным социальным стандартам и др. 

Нами выполнен анализ основных социально-экономических параметров развития 

сельского хозяйства Гомельской области, по результатам которого выявлены проблемы и 

установлены следующие тенденции. 

Гомельская область имеет не лучший среди регионов Беларуси ресурсный потенциал 

для сельского хозяйства (таблица 1). Изначально наш регион располагает достаточным 

количеством сельскохозяйственных земель, однако уровень сельскохозяйственной 

освоенности территории наиболее низкий (в среднем 30,3%). Это обусловлено 

преобладанием площади лесных земель, значительным количеством земель под болотами и 

водными объектами, а также выведением значительного количества угодий из 

сельскохозяйственного оборота в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, В 

Гомельской области уровень плодородия земель наиболее низкий (регион занимает пятое 

(предпоследнее) место). 

Необходимо отметить, что для нашего региона характерен самый низкий уровень 

обеспеченности аграрного производства квалифицированными кадрами (в среднем 40,47 чел. 

(последнее место)). Это обусловлено: во-первых, перераспределением трудовых ресурсов из 

сельскохозяйственной сферы в реальный сектор экономики и сферу услуг в связи с аварией 

на Чернобыльской АЭС; во-вторых, значительным оттоком населения из сельской местности 

и населенных пунктов, загрязненных радионуклидами, в городскую среду. Вместе с тем, 

Гомельский регион реализует в полной мере имеющийся трудовой потенциал, поскольку 

производительность труда в региональном разрезе является наиболее высокой.  

Перечисленные объективно сложившиеся обстоятельства не позволяют обеспечить 

необходимый уровень экономической устойчивости сельского хозяйства региона на 

принципах самоокупаемости и самофинансирования. Так, общими для всех регионов 

Республики Беларусь, в том числе и Гомельской области, показателями, по которым 

отмечается существенное несоответствие целевым нормативам, являются: производство 

зерна в расчете на 1 балло-га посевов (в среднем 92,19 кг при нормативе 140 кг), 

производство мяса КРС и свиней в расчете на 1 балло-га сельхозугодий (в среднем 3,39 кг 

при нормативе 5 кг), производство молока в расчете на 1 балло-га сельхозугодий (в среднем 

23,12 кг при нормативе 32 кг). 

Таблица 1 - Экономические параметры развития сельского хозяйства Гомельской 

области за период 2010-2015 гг. 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей площади 

территории региона, % 
30,55 30,14 30,00 29,94 29,74 

- в среднем по Республике Беларусь 36,93 36,74 36,46 36,15 36,12 

Трудообеспеченность (среднегодовая численность работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве, в расчете 

на 1000 га сельхозугодий), чел. 

41,27 40,36 39,38 38,72 40,96 

-  в среднем по Республике Беларусь 46,76 45,86 44,16 42,72 41,98 
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Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Производительность труда, млн руб. на 1 среднегодового 

работника 
119,52 235,44 279,80 370,62 441,33 

-  в среднем по Республике Беларусь 117,52 220,69 257,91 332,05 358,74 

Производство зерна в расчете на 1 балло-га посевов, кг 95,13 90,07 88,55 110,56 92,20 

- в среднем по Республике Беларусь 101,03 108,90 92,67 116,37 116,04 

Производство мяса КРС и свиней в расчете на 1 балло-га 

сельхозугодий, кг 
3,15 3,46 3,79 3,50 3,82 

- в среднем по Республике Беларусь 3,74 3,86 4,21 3,79 4,13 

Производство молока в расчете на 1 балло-га сельхозугодий, кг 21,90 23,61 23,60 24,70 27,90 

- в среднем по Республике Беларусь 24,33 25,90 25,91 26,68 28,42 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг % 
13,0 17,5 2,3 5,9 1,4 

- в среднем по Республике Беларусь 15,4 19,3 4,1 6,5 0,6 

Примечание: таблица составлена авторами по данным источника [1] 

Сельское хозяйство выступает в качестве основного субъекта социальной среды, 

поскольку доходы значительной части сельского населения напрямую зависят от 

эффективности их хозяйственной деятельности. Справедливое вознаграждение за труд 

позволяет обеспечить воспроизводство рабочей силы и выступает важным фактором 

трудовой мотивации, повышения качества рабочей силы и развития более высоких 

человеческих потребностей. 

Наше исследование показало, что уровень оплаты труда в сельском хозяйстве значительно 

ниже среднеобластного (таблица 2). Сложившаяся тенденция обусловлена рядом причин, 

среди которых следует назвать: во-первых, низкий уровень экономической эффективности 

большинства сельскохозяйственных организаций, сдерживающий быстрый рост оплаты 

труда; во-вторых, диспаритет цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства, 

уменьшение внутренних источников воспроизводства; в-третьих – низкая мотивация труда, 

слабо учитывающая изменившиеся условия хозяйствования. Таким образом, низкий уровень 

оплаты труда в сельском хозяйстве характеризует падение привлекательности 

сельскохозяйственного труда и является фактором, оказывающим дестабилизирующее 

влияние на его результативность. 

Таблица 2 – Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве Гомельской области за 

период  2010-2015 гг. 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата работников, занятых в сельском хозяйстве, тыс. руб. 
1274,2 2826,3 3847,7 4592,2 4915,7 

-  в среднем по Республике Беларусь 1275,9 2694,3 3784,7 4511,6 4845,5 

Отношение среднемесячной заработной платы работников, 

занятых в сельском хозяйстве, к среднеобластному уровню, 

% 

71,2 80,4 79,9 81,4 80,6 

Отношение среднемесячной заработной платы работников, 

занятых в сельском хозяйстве, к среднереспубликанскому 

уровню, % 

67,1 76,9 76,0 75,9 72,2 

Примечание: таблица составлена авторами по данным источников [1,2] 

С учетом выявленных проблем региональная аграрная политика должна основываться 

на принципах усиления аграрного протекционизма, обеспечения баланса экономических и 

социальных целей, усиления адресности государственной поддержки развития сельского 

хозяйства и сельских территорий. 
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На многие социально-экономические и демографические процессы и на 

воспроизводство населения в целом непосредственным образом оказывает влияние его 

половозрастная структура, которую можно определить как  распределение населения на 

группы по полу и возрасту. Информация о половозрастном составе населения дает 

возможность спрогнозировать тенденции рождаемости и смертности, оценить уровень 

будущих трудовых ресурсов, установить вероятность возникновения многих социальных и 

экономических проблем. Структура населения находится под воздействием многообразных 

факторов, вследствие которых она может меняться самым разным образом. Может 

увеличиваться численность населения трудоспособного возраста при снижении общей 

численности лиц пенсионного возраста, может снижаться число мужчин при относительно 

стабильной численности женщин, население определенных возрастных групп может быть 

неравномерно распределено между различными социально-территориальными общностями. 

Если изменения половозрастной структуры в виде преобладания мужчин или женщин в 

соответствующих возрастных группах в конкретный момент времени  имеют отрицательные 

последствия для развития конкретного региона или страны в целом, то они могут быть 

названы гендерными диспропорциями. Процесс образования гендерных диспропорций в 

составе населения предлагается назвать деформацией половозрастной структуры населения, 

авторское определение которой приводится ниже. 

Деформация половозрастной структуры населения – это процесс образования 

изменений в составе населения по полу и возрасту, приводящих к неблагоприятным 

последствиям для общества, возникающих в результате половых различий в воспроизводстве 

населения, находящихся под воздействием социально-экономических и политических 

причин, многие из которых обусловлены влиянием гендерного неравенства на рынке труда и 

в других социально-экономических институтах. 

Как и любой иной процесс, деформация половозрастной структуры населения имеет 

свою структуру, которая включает в себя факторы, течение процесса и его последствия.  

Факторы – это причины, вызывающие формирование гендерных диспропорций, среди 

которых автор выделяет факторы первого порядка (прямого воздействия) и факторы второго 

порядка (косвенного воздействия). Как видно из определения, главными причинами 

деформирования структуры населения являются половые различия в реализации 

воспроизводства населения, а именно его составных элементов – рождаемости, смертности и 

миграции.  Они являются факторами первого порядка, то есть напрямую воздействуют на 

изменение состава населения по полу и возрасту. На процессы естественного и 

механического воспроизводства населения влияет ряд других факторов (политических, 

экономических, культурных и пр.), которые по отношению к деформации половозрастной 

структуры населения являются факторами косвенного воздействия.  

Течение процесса – это основные тенденции в его осуществлении. Для 

деформирования состава населения такими тенденциями могут быть: однонаправленное 

изменение структуры населения (или долевое преобладание женщин, или мужчин) и 

разнонаправленное, примером которого может быть увеличение долевой численности 

женщин в одних возрастных группах при одновременном уменьшении долевой численности 

мужчин других возрастов.   

Как уже говорилось выше, гендерные диспропорции населения вызывают различные 

неблагоприятные последствия для общества, среди которых влияние на брачную структуру 

населения, изменение репродуктивного поведения, дисбаланс трудовых ресурсов, 

уменьшение предложения труда и занятости населения и т.д. 

Исходя из структуры процесса деформации половозрастной структуры населения 

ниже предлагается примерный укрупненный алгоритм его оценки: 
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1. Первым этапом является сбор исходной информации, которая служит основой для 

расчета необходимых показателей. Большая часть такой информации содержится в 

соответствующих статистических сборниках и бюллетенях, но предлагается также 

использовать анкетирование, позволяющее получить необходимые данные, складывающиеся 

из мнений респондентов. 

2. На втором этапе полученная информация обрабатывается и анализируется с 

позиции ее полноты, новизны, точности и объективности. Также необходимо разделить 

информацию на группы, исходя из необходимости расчета показателей или возможности ее 

использования в уже имеющемся виде. 

3. Третий этап включает изучение факторов деформации половозрастной структуры 

населения. Как отмечалось выше, на формировании гендерных диспропорций сказываются 

факторы первого и второго порядка. Оценить факторы прямого воздействия (рождаемость, 

смертность, миграция) можно с помощью следующих показателей: общий и суммарный 

коэффициенты рождаемости, общий и повозрастные коэффициенты смертности, 

коэффициент естественного воспроизводства, сальдо миграции, коэффициент миграционной 

нагрузки и т.д. При этом указанные показатели необходимо рассмотреть в разрезе пола и 

возраста.  

Чтобы произвести оценку факторов второго порядка, необходимо изучить 

институциональную среду деформации половозрастной структуры населения. Для этого 

исследуются  состояние политической власти в стране, уровень социальной напряженности, 

культурные традиции, особенности менталитета населения, репродуктивные установки, 

уровень занятости и доходов населения и другие факторы. Многие данные содержатся в 

статистических сборниках, но часть информации можно получить только на основе 

самооценок населения путем социологических опросов. 

4. На четвертом этапе анализируются сами гендерные диспропорции населения и их 

динамика. Осуществить это можно с помощью показателя соотношения полов (отношение 

числа мужчин к числу женщин в соответствующих возрастных группах). В идеале желателен 

компаративный анализ существующих гендерных диспропорций с гендерными 

диспропорциями, существовавшими ранее. Кроме того, может применяться интегральный 

показатель деформации половозрастной структуры населения, позволяющий установить 

дисбаланс в распределении полов между городской и сельской местностью и сравнивать 

уровень деформации половозрастной структуры в различных по численности массивах 

населения [1, с. 81]. 

5. Следующий этап предполагает определение социально-экономических 

последствий деформации половозрастной структуры населения и при возможности оценку 

их уровня. Среди таких последствий можно выделить: изменение брачной структуры 

населения, репродуктивных установок населения, дисбаланс в предложении труда, 

изменение численности населения трудоспособного возраста и другие. Некоторые из них 

являются прямым следствием деформирования состава населения, другие – косвенным. 

Оценить их можно с помощью следующих показателей: число лиц определенного брачного 

статуса на 1000 человек соответствующего пола и возраста (удельный показатель брачного 

состояния), число мужчин и женщин трудоспособного возраста в целом и по 5-летним 

возрастным интервалам, половозрастная структура трудоспособного населения и т.д.   

6. После расчета необходимых показателей по отдельным структурным элементам 

процесса деформации половозрастной структуры населения необходимо сделать выводы, 

выявить основные факторы и последствия дисбаланса в составе населения, предложить 

мероприятия по нейтрализации установленных последствий и ослабления воздействия 

наиболее значимых факторов.  
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РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ 

ДИСПРОПОРЦИЙ В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Предыбайло С.Д., 

Гомельский государственный университет им. Ф Скорины 

 

На протяжении нескольких последних десятилетий демографическая ситуация в 

Беларуси и некоторых других странах постсоветского пространства характеризуется низким 

уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности населения, нерациональными 

миграционными потоками, неблагоприятными изменениями в структуре населения. 

Происходит постарение населения, сопровождающееся ростом доли жителей пожилого 

возраста и сокращения доли детей, уменьшается долевая численность лиц трудоспособного 

возраста, нарушается баланс в структуре населения по полу на различных территориях 

страны (особенно в сельской местности).  Такие изменения называются гендерными 

диспропорциями, поскольку они приводят к перекосу структуры населения по полу, во 

многом возникают в результате неодинакового доступа мужчин и женщин к тем или иным 

благам и имеют неблагоприятные социально-экономические последствия для общества.  

Автор предлагает следующее определение гендерных диспропорций.  Гендерные 

диспропорции в структуре населения – это изменения в составе населения различных 

социально-территориальных общностей в разрезе пола и возраста  в результате половых 

различий в воспроизводстве населения, находящихся под воздействием комплекса 

социально-экономических и политических причин, многие из которых обусловлены 

влиянием гендерного неравенства на рынке труда и в других социально-экономических 

институтах. Таким образом, гендерные диспропорции представляют собой преобладание 

мужчин или женщин в определенных возрастных группах населения государства, сельской и 

городской местностей, отдельного региона в конкретный момент времени. 

Как видно из определения, главная причина формирования гендерных диспропорций 

заключается в половых различиях в воспроизводстве населения, под которым понимается 

процесс возобновления населения в результате рождаемости, смертности и миграции. 

Рассмотрим вкратце их воздействие на деформирование половозрастной структуры 

населения. 

Рождаемость всегда увеличивает численность населения. Однако половые различия в 

показателях рождаемости могут вызывать со временем преобладающие темпы роста 

численности одного пола над другим, не говоря уже об их прямом влиянии на численность и 

половую структуру детей до 1 года. Поскольку вторичное соотношение полов (отношение 

числа рожденных мальчиков к числу рожденных девочек) является постоянным и составляет 

примерно 104-105, то при прочих равных условиях численность мужчин будет 

увеличиваться.  

Смертность – это процесс, который всегда приводит к уменьшению численности 

населения. В отличие от рождаемости, которая напрямую оказывает воздействие на 

структуру населения в возрасте до 1 года и только опосредованно, с течением времени, – на 

другие возрастные группы, смертность оказывает одномоментное влияние на структуру 

населения в любой возрастной группе. В условиях распространения мужской 

«сверхсмертности» увеличивается относительное преобладание женщин соответствующих 

возрастных групп. 

В отличие от процессов естественного воспроизводства влияние миграции на 

изменение состава населения может быть разнонаправленным. В случае преобладающего 

притока населения по сравнению с его оттоком при прочих равных условиях численность 

населения будет расти. То есть получается, что в регионах прибытия будет увеличиваться 

численность людей определенного пола и возраста за счет прибывших мигрантов, а в 

регионах-реципиентах – соответственно, их численность будет убывать. Если же сальдо 

миграции отрицательное (отток населения выше его притока), то воздействие будет 

обратным.   

Таким образом, очевидно, что каждый из процессов воспроизводства может вызывать 

гендерные диспропорции в составе населения, но в силу особенностей их протекания и 
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разнонаправленного воздействия необходимо влияние рождаемости, смертности и миграции 

на структуру населения рассматривать в комплексе. Кроме того является важным 

определение совокупности факторов внешней среды, влияющих на названные процессы, то 

есть институциональной среды. Все эти факторы по отношению к воспроизводству 

населения (а следовательно, и деформации его половозрастной структуры) являются 

факторами второго порядка или факторами косвенного воздействия [1, с. 73]. 

К основным элементам институциональной среды формирования гендерных 

диспропорций населения относят: политические, социально-экономические,  природно-

экологические и социально-культурно-психологические факторы. 

Так, политические факторы включают политическую стабильность, взаимоотношения 

с другими странами и пр. При разрушении систем власти, то есть нелигитимности 

действующей политической системы, образовании параллельных структур власти, войнах 

обычно уменьшается уровень рождаемости, увеличивается уровень смертности, растет число 

мигрантов, покидающих территорию государства.  Все это прежде всего снижает долевую 

численность мужчин в составе населения как наиболее активных участников военных 

действий. Поэтому политическая нестабильность будет деформировать структуру населения, 

а политическая стабильность, наоборот, является одним из стабилизаторов половозрастного 

состава жителей страны. 

Социально-экономические факторы охватывают уровень инфляции и покупательской 

способности населения, занятости и безработицы, условия получения жилья и кредитов, 

развитие здравоохранения и других социально-экономических институтов. Это наиболее 

противоречивая группа факторов, которая по мнению различных исследователей может по-

разному воздействовать на процессы рождаемости. Некоторые ученые показывали обратную 

связь между уровнем доходов и числом детей (А.М. Вострикова, Н.А. Таубер и др.), другие, 

напротив, связывали возможный рост рождаемости с повышением уровня доходов (А.Г. 

Волков, Л.П. Кузнецова). В любом случае, экономическая стабильность страны является 

средством «притяжения» мигрантов из других государств и удержания собственных 

жителей. 

Природно-экологические факторы предполагают учет основных характеристик 

климата конкретной страны или региона: продолжительность зимы и лета, среднюю 

температуру и ее предельные минимальные и максимальные значения, уровень влажности и 

осадков, наличие (отсутствие) часто повторяющихся стихийных бедствий (ураганы, 

наводнения, паводки и пр.), а также состояния экологии. Конечно, наиболее благоприятный 

регион с этой точки зрения при прочих равных условиях должен характеризоваться меньшим 

уровнем смертности и заболеваемости населения, пострадавшего от природно-экологических 

катастроф, положительным сальдо миграции.  

Социально-культурно-психологические факторы включают культурные ценности 

общества, особенности его менталитета, семейно-брачного поведения и пр. Прежде всего, 

являются важными репродуктивные установки, доминирующие в конкретной культуре 

(нацеленность на одно- или многодетность), психологическая потребность в детях, 

социальных статус мужчин и женщин, отношение к распределению обязанностей внутри 

семьи, самосохранительное поведение населения и т.д. В зависимости от установившихся 

культурных, психологических социальных норм могут изменяться показатели рождаемости, 

смертности, миграции как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Причем такое 

изменение среди мужчин или женщин может проявляться с различной интенсивностью. 

Таким образом, установлено, что на формирование гендерных диспропорций 

опосредованно воздействует институциональная среда, включающая политические, 

социально-экономические, природно-экологические, социально-культурно-психологические 

факторы, влияние которых необходимо оценивать в их взаимосвязи и взаимодействии. 
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Проблема економічної безпеки набуває особливого значення в той час, коли в країні ще не 

склалися повною мірою цивілізовані ринкові відносини, але вона прагне інтегруватися у 

світовий економічний простір цих відносин. Саме в такому стані знаходиться Україна на 

сучасному історичному етапі розвитку, оскільки вона не має вагомих конкурентних переваг 

порівняно з іншими країнами, що міцно увійшли у світовий економічний простір і чиї 

економіки інтегрувалися у світову економіку раніше. 

Багатогранність дефініції економічна безпека держави, спричиняє наявність підвищеної 

уваги до даної категорії, що супроводжується наявністю різних підходів до її тлумачення.  

На думку С. Покропивного та І. Цигилик, які розглядають економічну безпеку з позицій 

ресурсно-функціонального підходу, економічна безпека це посилення ефективності 

використання наявних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів держави з метою 

максимального запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам на динаміку її 

соціально-економічного розвитку [1]. 

Значна частина науковців розглядає економічну безпеку з точки зору її впливу на стан 

виробничого, соціального та економічного розвитку держави. Так, В. Шаповал пропонує 

розглядати економічну безпеку як задовільний стан соціально-економічного розвитку 

держави який може підтримуватись протягом визначеного часу [2]. 

Узагальнюючі існуючи підходи, вважаємо за необхідне навести авторське тлумачення 

категорії економічна безпека як сукупності економічних елементів, їх властивостей, 

взаємозв‘язків і взаємовідносин що складають цілісну систему, характеризують стан 

економічної системи держави, функціонують відповідно до об‘єктивних закономірностей, 

забезпечують здатність реалізації національних економічних та соціальних інтересів. 

Враховуючи системний вплив економічної безпеки на розвиток реального сектора 

економіки, рівень життєзабезпечення суспільства необхідним є розкриття сутнісних 

характеристик категорії «механізм забезпечення економічної безпеки держави». Вважаємо 

доцільним трактувати механізм забезпечення економічної безпеки держави як комплекс 

методів і важелів державного та суспільного впливу на взаємозв‘язки економічних 

елементів, їх властивості і взаємовідносини з метою регулювання рівня економічної безпеки 

держави. 

З‘ясування сутності категорій «економічна безпека» та «механізм забезпечення 

економічної безпеки держави» стало основою трактування дефініції «механізм забезпечення 

економічної безпеки держави в умовах циклічності» – комплекс особливих методів і важелів 

впливу на процес функціонування національної економіки в залежності від стадії циклу 

економічного розвитку держави з метою регулювання рівня економічної безпеки держави. 

Здійснена систематизація теоретичних підходів до розуміння природи, змісту та сутності 

вихідних понять, сформувала необхідне підґрунтя для виокремлення основних принципів 

забезпечення економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки, серед яких 

принципи безперервності, оперативності, ефективності, системності, компетентності, 

цілеспрямованості, наукової обґрунтованості, взаємозалежності, законності, таблиця 1. 

Сучасний стан економіки України не дозволяє динамічно зростати усьому національному 

господарству, а також високими темпами підвищувати рівень добробуту, покращувати умови 

виробництва і якість життя людей. Фізична та моральна застарілість основних засобів 

більшості галузей реального сектору економіки робить їх непривабливими для інвесторів, що 

позначається на дефіцитності інвестицій та незначних темпах росту ВВП держави. 
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Відсутність інвестиційних альтернатив у вигляді проектів інформаційної економіки означає 

подальшу деформацію структури національного господарства і погіршення економічної 

перспективи України. 

Сучасна економічна теорія розвитку економіки, що базується на теорії довгих хвиль і 

категорії інновації, пов‘язує довгостроковий хвилеподібний циклічний економічний 

розвиток з упровадженням базисних інновацій у сферу виробництва та споживання і дає 

змогу виявити становлення і зміну п‘яти циклів технологічних укладів у світовій економіці 

за період останніх трьох століть. 

Перший уклад (1780-1830 рр.), ядром якого було ткацьке виробництво, обумовлений 

ключовим фактором - механізацією праці ткацтва. 

Другий уклад (1830-1880 рр.) спирався на ключовий фактор - паровий двигун, і ядром 

укладу стали залізничний транспорт та механізація всіх видів виробництв на базі парового 

двигуна, а енергетичним ресурсом - вугілля та дрова. 

Третій уклад (1880-1930 рр.) базувався на використанні у промисловості електроенергії, 

сталі, а ядром укладу стали галузі важкого машинобудування, хімічної промисловості, 

металургії, енергетичним забезпеченням - вугілля та нафта. За період третього укладу стала 

можливою масштабна індустріалізація. 

Четвертий уклад (1930-1980 рр.) пов‘язаний з таким ключовими факторами, як двигун 

внутрішнього згорання, продукти нафтохімії, радіоелектроніка, засоби автоматизації, 

атомний реактор, що дали поштовх розвитку ядра галузей транспортного будування, 

нафтохімії, телебаченню та зв‘язку, а також військово-промислового комплексу. 

Енергозабезпечення укладу здійснювалося в основному за рахунок видобутку нафти, газу, 

вугілля. 

П‘ятий уклад (1980 - по цей час) спирається на досягнення мікроелектроніки, 

інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнологій та генної інженерії, 

матеріалознавства, що знаходять використання в першу чергу в інформаційно-

комунікаційної сфері, ракетно-космічній техніці, агропромисловому комплексі, охороні 

здоров‘я людини. Енергозабезпечення укладу здійснюється за рахунок видобутку нафти, 

газу, вугілля, значною мірою атомної енергетики; спостерігається розвиток альтернативних 

екологічно безпечних джерел енергії (теплові акумулятори, сонячна енергетика, 

вітроенергетика тощо). 

На даний час у структурі економіки країн - світових технологічних лідерів 

спостерігаються зародки шостого технологічного укладу, пов‘язаного з генезисом та 

поширенням технологій генної інженерії, наноелектроніки, створенням глобальних 

інформаційно-комунікаційних та обчислюваних мереж. Ключовим фактором шостого 

технологічного укладу мають стати нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (воднева 

енергетика, біопаливо, сонячна та вітроенергетика, утилізація шахтного метану та ін.). Певні 

надії як на потужне джерело енергії покладаються на реалізацію науково-технічних проектів 

управління термоядерним синтезом. 

Таким чином, необхідно чітко усвідомлювати реальні загрози економічним інтересам 

України, визнати провідну роль в їх передбаченні й усуненні. Для цього необхідний 

комплексний підхід до впровадження на державному та регіональному рівні низки заходів, 

направлених на активізацію державних виконавчих органів стосовно моніторингу 

економічної ситуації, її аналітичної оцінки, виявлення ймовірних зовнішніх та внутрішніх 

загроз та їх попередження з урахуванням циклічності економіки. З цією метою необхідним є 

запровадження механізму забезпечення економічної безпеки в умовах циклічності 

економіки.  
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Наметившийся во всем мире мощный процесс гуманизации общественных отношений 

стимулирует обострение общечеловеческого интереса к проблемам наименее социально 

защищенных слоев, среди которых люди с ограниченными возможностями занимают одно из 

первых мест.  

Во всех странах мира государственная система социального обеспечения занимает 

центральное место в механизме социальной защиты населения. 

В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач 

общества является государственная поддержка и социальна защита инвалидов, а особенно – 

детей-инвалидов. 

Политика государственной защиты прав и интересов инвалидов должна строиться на 

платформе создания условий для равного участия людей с ограниченными возможностями в 

жизни общества. Организация доступности окружающей среды для инвалидов предполагает 

вслед за признанием равных прав инвалидов на участие в жизни общества организацию 

эффективного рынка услуг, где инвалиды все более и более представляются как потребители, 

имеющие специфические требования, спрос на определенные товары, услуги и доступные 

здания. 

В Республике Белурусь в отношении детей-инвалидов: 

– требуется разработка новых теоретических подходов к их обучению, воспитанию и 

организации всей жизнедеятельности; 

– необходимо усовершенствовать работу специалистов по просвещению родителей, 

имеющих детей с ОПФР о правовых документах, в которых декларированы права детей с 

особенностями; 

– необходимо пересмотреть оказание помощи в дошкольный период жизни и после 

школы и определить наиболее эффективные и значимые механизмы помощи в эти периоды; 

– необходимо специалистам проводить работу с общественностью по социализации и 

адаптации детей с ОПФР и их родителей; 

– требуется совершенствование трудового обучения в специальных школах, 

разнообразие видов профессий, а также возможность профессионального обучения в 

учреждениях образования. 

Необходимые меры в рамках ратификации Республикой Беларусь Факультативного 

протокола к Конвенции о правах людей с инвалидностью: 

– процесс ратификации Конвенции должен сопровождаться процессом 

имплементации норм Конвенции в национальное право, формирование механизмов их 
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эффективной реализации, создание и обеспечение функционирования инфраструктуры 

государственного управления по исполнению обязательств по Конвенции; 

– осуществлять более продуманную и целеполагающую информационную политику 

по изменению общественных настроений; 

– принять все возможные эффективные меры по уравниванию шансов и возможностей 

для обеспечения доступности как в городских, так и сельских районах; 

– пересмотреть подходы в системе обеспечения средствами реабилитации и 

переходить к «персональным бюджетам», с правом распоряжения им самим индивидом; 

– включить специальные средства для ориентирования (включая собакповодырей с 

комплексом снаряжения), а также специальные средства для образования, обучения 

(включая литературу для людей с нарушениями органов зрения) и осуществления своей 

трудовой деятельности, а также специальное спортивное и тренажерное оборудование и 

инвентарь. 

Упразднение подобных норм из национального законодательства – это шаг к 

смягчению или устранению ограничивающих для реализации права условий, что является 

фактически ликвидацией дискриминации по существу.  

С учетом международного опыта государств с сильной социальной политикой можно 

выделить следующие направления совершенствования системы социальной защиты в 

Республике Беларусь:  

– внедрение программ адресной результативно-ориентированной социальной помощи 

малоимущим; 

– внедрение системы мониторинга и оценки результативности предоставления социальной 

помощи и социальных услуг; 

– внедрение практики эффективного государственного социального заказа в систему 

социального обслуживания; 

– внедрение практики потребительских субсидий в форме социального сертификата 

(ваучера); 

– создание правовых условий для обеспечения норм «поддерживающей занятости» или 

«защищенной занятости», которые будут регулировать трудовые отношения для людей с 

ограниченными возможностями, неконкурентоспособных на открытом рынке труда; 

– создание благоприятных правовых условий для деятельности групп взаимопомощи и 

некоммерческих организаций, оказывающих социальную помощь населению. 

Предложения по совершенствованию государственной защиты прав и интересов инвалидов в 

Мозырском районе: 

– изменить подходы и методы контроля безбарьерной среды, с обязательным появлением 

чѐтких критериев доступности/недоступности объектов, наличием обученных, независимых 

и компетентных людей, осуществляющих мониторинг; 

– создание и установка в городе Мозыре качелей для людей с ограниченной мобильностью; 

– создание сенсорной комнаты, где будут проходить интерактивные занятия с 

тяжелобольными детьми; 

– создание центра доготерапии для реабилитации людей с инвалидностью. 

Предложенные направления совершенствования системы социальной защиты в 

Республике Беларусь многообразны и напряжены. Поэтому нужно, чтобы применяемые 

меры всегда были своевременны, носили упреждающий и адресный характер, а реализация 

прав на социальную поддержку была доступной для потенциальных получателей. Для этого 

в стране имеются необходимые предпосылки: созданный экономический потенциал; 

кадрово-организационные ресурсы; прочные традиции и основы активной социальной 

политики.  

Социальный эффект от реализации мер по совершенствованию государственной защиты 

прав и интересов инвалидов заключается в приобретении инвалидами стабильно высокого 

социального статуса, а также возможности влиять на решения, принимаемые органами 

власти в сфере обеспечения законных прав и интересов людей с ограниченными 

возможностями. 
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В історії розвитку писемності Біблія посідає особливе місце. Напевно, це єдина книга, 

навколо якої суперечки впродовж століть не вщухають, а навпаки посилюються. Біблія 

складається з двох основних частин- Старий Завіт та Новий завіт. Слово ―завіт‖ означає 

договір, союз Бога обраним народом і всім людством(Новий Завіт). Відповідно, ту частину, в 

якій йдеться про союз Бога з іудейським народом, називають Старим Завітом. Біблійні книги 

створювалися на трьох мовах: давньогрецькій, арамейській, грецькій. Мойсей писав перше 

П‘ятикнижжя у пустелі, Єремія – у в‘язниці. Лука писав під час подорожей, Іоанн- на острові 

Патмос, а деякі автори писали під час військових походів. Так, під час війни була написана 

частина книг Давида, а книги Соломона писалися уже у мирний час. І створювалися книги 

Біблії у ХІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.  

Біблія (грец. biblia) – священна книга християн, одна з найвизначніших пам‘яток 

світової релігійної думки, джерело християнського віровчення, яке міцно вросло в 

духовність і культуру багатьох народів. Всі книги Біблії поділяються на канонічні, 

неканонічні та апокрифи. Неканонічні книги визнають лише як літературу ―біблійного кола‖, 

корисну для навчання. Апокрифи розглядають як твори, які не мають віровчительного 

авторитету. Основою поділу слугувало народження Ісусу Христа на Землі. Старий Завіт 

утворився в дохристиянські часи( з середини І тис. до н.е. по останні десятиліття І ст. н.е.). 

Непростим було формування старозавітського канону – переліку, складу, послідовності, 

правильності, чистоти текстів. У зв‘язку з цим існує кілька канонів Старого Завіту – це 

Палестинський та Александрійський. До Старого Завіту належать книги, запозичену 

християнами в іудаїзму. У перших п‘яти книгах Старого Завіту (Буття, Вихід, Левит, Числа, 

Второзаконня) розповідається про створення світу й людини, про вигнання людини з раю, 

всесвітній потоп, про початок історії, релігію єврейського народу, як народу Божого. У 

більшості оповідей реальність тісно переплетена з міфологічністю. Людина розглядається як 

сфера боротьби добрих і лихих сил. У зв‘язку з цим виникли поняття раю та пекла. Рай – це 

вічне пристановище душ праведників і святих після смерті. У Старому Завіті він постає 

садом країни Едем. Біблія визнає Бога джерелом буття, добра і гармонії. Другу частину 

Старого Завіту становлять історичні книги: Ісуса Павина(Книга Єгошуї), Суддів(Книги Рут, 

дві Самуїлові Книги, дві Книги царів, дві Книги хронік). У цих історичних книгах знайшла 

продовження розповідь про історичні долі єврейського народу. Третя частина Старого Завіту 

складається з книг повчально -поетичного характеру- Йова, Псалмів(Псалтиря), Приповістей 

соломонових Екклезіястової. Останню частину Старого Завіту становлять Книги пророцтв – 

Книги великих пророків(Ісаї, Єремії, Єзекіїля) та Книги малих пророків(Даниїла, Осії, 

Захарія, Амоса, Наума, Авакума, Малахії). Багато сюжетів з Старого Завіту здобули 

популярність в образотворчому мистецтві, стали відомими твори таких діячів Відродження 

як: Рафаеля, Мікелоанджело, Леонардо да Вінчі, Рембранда, Веласкеса, малюнки Т. 

Шевченка ―Притча про блудного сина‖, ‖Явлення Христа народу‖ та інших. До другої 

частини християнської Біблії належить Новий Завіт, який вважався Законом Божественної 

любові й благодаті, написаний ідеологами християнства давньогрецькою мовою. Він 

об‘єднує 27 книг, священність і канонічність яких визнана всіма християнськими 

конфесіями: чотирьох Євангелій(від Матвія, Марка, Луки та Іоанна) в яких йдеться про 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=27076#.WOqDqrR-QW0
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непорочне зачаття, прихід Спасителя- Ісуса Христа, поширення християнства, тлумачиться 

віровчення, йдеться про страшний суд і кінець світу. Християнське богослов‘я на основі 

змісту і спрямованості книг Нового Завіту поділяє їх на законоположні (Євангелія), 

історичні(Діяння), навчальні(Послання), та пророцькі(Апокаліпсис). Склад Нового Завіту 

формувався поступово. Офіційне визнання 26 книг відбулося в 363 р. до н. е. на 

Лаодикійському соборі. Вся суть Біблії викладена у вірші ―Бо так полюбив Бог світ, що 

віддав Сина Свого Єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього не загинув, але мав вічне 

життя‖.  

Біблія- це також іудаїстська, християнська та мусульманська традиція. Вона 

створювалася в різні часи. Найдавніші перекази Старого Завіту були написані єврейською 

мовою, а деякі більш пізні - арамейською. Новий Заповіт був записаний на діалектної версії 

давньогрецької мови. З поширенням християнства і проповідування вчення серед різних 

народів, виникла потреба в перекладі Біблії на найдоступніші мови свого часу. Переклади 

Біблії раннього часц включають в себе книги коптською, готською, вірменською мовами та 

деякими іншими. Римська католицька церква негативно ставилася до перекладу Біблії на 

інші мови. Вони вважали, що при цьому буде порушена передача сенсу Святого Письма, 

викликана відмінністю термінології, притаманної несхожим мовам. Тому переклад Біблії на 

німецьку та англійську стали не тільки подією в галузі лінгвістики, але відображали значні 

зміни в християнському світі. Російська Біблія отримала найменування "синодальної", так як 

переклад був затверджений Священним Синодом Руської Православної Церкви. Вона 

передає не тільки фактичну сторону, пов'язану з життям і проповіддю Христа, але й 

духовний зміст його поглядів словами, що розуміються сучасником. XX ст. відзначається 

особливим поширенням Біблії. Поширення Біблії особливо виросло на протязі нашого 

століття. За перекладами на інші мови Біблія посідає перше місце в світі. Більш як п'ятсот 

років тому, ще до моменту виникнення книгодрукування, Біблія або окремі її книги були 

перекладені на 33 мови. 

Спираючись на Біблію, християнство виробляло свій погляд на світ, в якому ми 

живемо, на наше місце в цьому світі, на діяльність віруючої людини задля досягнення 

―царства небесного‖. Цим релігійна свідомість якісно відрізняється від інших форм 

суспільної свідомості, жодна з них не може протиставити себе релігії. Біблія, як відомо, є 

Святим Письмом найпоширенішої релігії сучасності – християнства. Своє Святе Письмо має 

не лише християнство, а й інші великі світові релігії. За кількістю видань Біблія не має собі 

рівних у світі. Наприклад, у 1989 році тираж Біблії перевершив 40 мільйонів примірників. 

Нового Завіту – 60 мільйонів. Називають Біблію Святим Письмом, Словом Божим, 

Одкровенням, Книгою Книг, Книгою спасіння. Найпостійніша ж назва – Біблія – 

утвердилась серед християн з IV ст. Вперше назвав її так Іоанн Златоуст, 

константинопольський патріарх. А його сучасник, перекладач Біблії латинською мовою – 

Ієронім – вживав вислів ―божественна бібліотека‖, бо ж складається Біблія з різних за 

формою та змістом релігійних та світських творів – окремих книг: 50 із них входять до 

Старого Завіту, а 27 – до Нового. Маємо на увазі канонічну Біблію. У протестантів Старий 

Завіт складається з 39 книг, у католиків – із 47, у православних – із 50.Біблію зараз увесь 

цивілізований світ сприймає не лише як основну релігійну книгу християн та іудеїв, а й одну 

з найвизначніших пам‘яток світової літератури. Тому знати її має кожна освічена людина.  

Біблія – єдина книга у світі, створена колективом авторів, які ні в чому не суперечать 

один одному, хоча більшість з них не були знайомі один з одним і жили в різний час. Серед 

письменників Біблії – царі (Соломон, Давид), пастух (Амос), лікар (Лука), рибалки (Петро та 

Іван), пророки (Мойсей, Ісая, Данило), полководець (Ісус Навин) і т. д. – Всього 40 авторів. 

Вони жили в різний час, мали різну освіту і соціальне становище, належали до різних 

національностей і культур. Слова: «Не бійся» з‘являються в Біблії 365 разів, за кількістю днів 

у році. Слово «християнин» з‘являється тільки 3 рази в Біблії. Найстаріша людина в Біблії – 

Мафусаїл. Він помер у віці 969 років. Найсильніша людина в Біблії – Самсон. Наймудріша 

людина в Біблії – Соломон. Найвища людина в Біблії – Голіаф. Ще дещо цікаве про Біблію. 

Протягом багатьох років людству вдалось проаналізувати і підрахувати, що у Святому 

Письмі містяться понад 3000 пророцтв, які вже справдились. Передусім вони стосуються 
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стародавніх держав і народів, але також знавці намагаються пов‘язати тексти пророцтв із 

сучасними подіями і знаходять підтвердження тому, що у Біблії вказано і про події XXI ст. 

Також відомо, що жодна з книг в історії людства не переживала таких утисків, як Біблія. 

Різні правителі свого часу накладали заборону на Книгу Книг, наказували її спалювати, 

усіляко паплюжили викладене на її сторінках. Біблія – книга, що  більше всіх у світі 

перекладається. Вона перекладена на 2036 мов і діалектів. 

Повний текст Біблії з‘явився на Україні з виходом першої, друкованої 1581 р. 

церковно-слов‘янською мовою, Острозької Біблії. Тоді, під впливом реформації, з‘явилися 

вже переклади окремих частин Святого Письма на ―живу мову‖ , такі як Пересопницьке 

Євнгеліє 1556-1561рр.Однак з підпорядкуванням українських земель Росії такі переклади 

були заборонені і в історично насадженій російській православній Церкві в Україні 

вживалося тільки Святе Письмо церковно- слов‘янською мовою з російською вимовою. 

Повне українське Святе Письмо , опрацьоване на підставі перекладу Івана Хоменка 

біблійною комісією Василіянського Чину у 1956-1962рр. за оригінальними єврейськими, 

армейськими та грецькими текстами, вийшло у римському василіянському видавництві 

1963р. На українських землях Святе Письмо українською мовою було заборонене 

комуністичною владою. Біблію використовували і в літературі ХХ століття. Це стосується не 

тільки літератури діаспори (Т.Осьмачка, У.Самчук, Є.Маланюк та ін.), але й красного 

письменства материкової України (П.Тичина, М.Зеров, М.Рильський, М.Бажан, 

Л.Первомайський, І.Драч, Л. Костенко та ін). Вже згадувалося, що Біблія не лише давала 

могутній матеріал для ремінісценцій, але й надзвичайно часто її тексти переспівувалися 

українськими письменниками. 

Таким чином, Біблія – універсальна Книга Книг, священна книга християн, пам‘ятка 

світової культури, яка продовжує цікавити дослідників релігії, історії, міфології та 

лінгвістики. 
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Проблема підготовки фахівців фізичної реабілітації розглядалася в контексті 

дослідження фізичної реабілітації хворих різних нозологічних груп (Г. Верич, В. Мурза, 

В. Мухін, С. Попов), вивчення організаційно-педагогічних аспектів професійної підготовки 
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фахівців цієї галузі (М. Герцик, В. Кукса, О. Міхеєнко), обгрунтування методології та 

системи підготовки фахівців з фізичної реабілітації  (В. Бальсевич, Г. Верич, В. Платонов, 

В. Столяров, Б. Шиян). 

Впровадження компетентнісного підходу як засобу модернізації змісту вищої освіти 

зумовлює визначення конкретного переліку і змісту ключових компетенцій випускників 

вищих навчальних закладів, які передбачені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці 

фахівця фізичної реабілітації; встановлення відповідності базових компетенцій із 

професійно-орієнтованими дисциплінами; відбору змісту дисциплін, що забезпечить 

формування і розвиток компетентностей; розробки системи контролю за їх формуванням [3, 

с.47].  

З цього випливає важливість діагностичної діяльності фахівця фізичної реабілітації, 

яка в свою чергу зумовлює необхідність формування діагностичної компетентності. 

Компетентним є фахівець, який володіє значним обсягом знань, умінь і навичок у певній 

сфері, що дозволяє йому виконувати не лише стандартні професійні функції, а й реалізувати 

творчі та інноваційні можливості.  

У державних галузевих стандартах вищої освіти компетентність визначається як 

необхідний обсяг і рівень знань, досвід із певного виду діяльності, наголошується, що фахова 

компетентність характеризує якість особистості випускника вищого навчального закладу, під 

якою розуміють «цілісну сукупність характеристик особистості, що визначає зміст соціально 

значущих і професійно важливих властивостей особи, яка закінчує вищий навчальний 

заклад» [6, c. 20]. 

Поділяємо думку Ю. Поваренкова, який  обґрунтовує три узагальнені критерії 

професійної компетентності фахівців: 1) професійна продуктивність − характеризує рівень 

професіоналізму людини, його відповідність соціально-професійним вимогам суспільства;        

2) професійна ідентичність − розкриває значущість для людини професійної діяльності як 

засобу задоволення власних потреб, розвитку особистісного потенціалу; 3) професійна 

зрілість − відображає вміння людини співвідносити власні професійні можливості та потреби 

з професійними вимогами. У цьому зв‘язку, на думку вченого, важливими є професійна 

самооцінка, рівень домагань, здатність до саморегуляції [8]. 

У контексті виявлення специфіки діагностичної діяльності майбутнього фахівця 

фізичної реабілітації практичний інтерес становить наукова позиція А. Маркової, яка 

пропонує виділяти такі види фахової компетентності: 1) спеціальна – володіння професійною 

діяльністю на достатньо високому рівні; 2) соціальна – володіння навичками спільної 

(групової, кооперативної) професійної діяльності, прийнятими у професії прийомами 

професійного спілкування, усвідомлення соціальної відповідальності за результати 

професійних дій; 3) особистісна – володіння прийомами особистісного саморозвитку, вміння 

протистояти професійним деформаціям; 4) індивідуальна – вміння раціонально організувати 

роботу, готовність до професійного росту, протидія професійному старінню [7].   

Проблемі формування діагностичної компетентності фахівців присвячені дослідження 

Г. Гаца  [2]. Діагностична компетентність фахівця фізичної культури розглядається вченим 

як складний комплекс якостей та станів особистості, що інтегрує в собі діагностичні знання 

та діагностичні вміння які дозволяють ефективно орієнтуватися в діагностичних заходах. 

Діагностичні знання визначаються як система засвоєних понять із галузі теорії та практики 

діагностики, включно й у сфері фізичного виховання. Діагностичні вміння – засвоєний 

спосіб виконання дій, який забезпечується сукупністю набутих знань та навичок в сфері 

діагностичної діяльності. Також автор диференціював необхідні діагностичні знання та 

вміння вчителя фізичної культури, включивши до них  діагностичні знання, методологічні 

вміння, технічні вміння та логіко-діагностичні вміння [2, с. 19]. 

Під діагностичною діяльністю педагоги розуміють процес, у ході якого (з 

використанням діагностичного інструментарію), дотримуючись необхідних наукових 

критеріїв якості, фахівець спостерігає за учнями, проводить анкетування, обробляє дані 

спостережень і опитувань та повідомляє про отримані результати з метою характеристики 

поведінки, пояснення її мотивів чи передбачення поведінки в майбутньому [5, c. 8]. 
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Діагностична компетентність фахівця фізичної реабілітації проявляється у синтезі 

позитивного мотиваційного ставлення до діагностики, психолого-педагогічних та медико-

біологічних знань і уміння їх застосовувати в практичній діяльності.  

У загальному розумінні діагностика є видом діяльності людини, що спрямований на 

розпізнавання й класифікацію об‘єктів вивчення з метою виявлення доцільності їхніх змін 

[1]. Діагностика не лише використовує методи й дані наукового дослідження, але й 

розробляє свої власні способи і методи отримання, переробки, зберігання і передачі 

інформації, як характеризуються соціальним призначенням, гносеологічним змістом, 

своєрідною логічною структурою і спеціальною знаковою системою [1, c. 8]. Розглядаючи 

термін «діагностична компетентність», ми вважаємо за необхідне розглянути сутність 

діагностики в контексті її загальнопедагогічного і медико-біологічного розуміння.  

Власне сам термін «педагогічна діагностика» був запропонований німецьким вченим 

К. Інгенкампом за аналогією з медичною і психологічною діагностикою [5]. В. Звєрєва 

педагогічну діагностику трактує як процес розпізнавання педагогічних явищ і визначення 

їхнього стану в певний момент на основі необхідних параметрів [4, с. 23].  

Особливістю педагогічної діагностики є її здійснення з дидактичною метою, тобто 

зорієнтованість на те, щоб на основі аналізу й інтерпретації результатів одержати нову 

інформацію стосовно поліпшення якості навчання й розвитку особистості майбутнього 

фахівця. Педагогічна діагностика дає принципово нову змістову інформацію про якість 

педагогічної роботи фахівця та реалізується за допомогою методів, що органічно вписуються 

в логіку педагогічної діяльності. Застосування педагогічної діагностики посилює 

контрольно-оцінні функції діяльності фахівця та дозволяє трансформувати традиційні засоби 

і методи навчання в засоби і методи педагогічної діагностики [9].  

Діагностична компетентність визначається нами як інтегративна властивість 

особистості майбутнього фахівця фізичної культури, яка має складну системну організацію, 

утворюється взаємопроникненням педагогічного й медико-біологічного складників, ступінь 

сформованості яких відображає готовність і здатність використовувати сучасні методики 

оцінки й корекції функціонального стану людини (груп людей) у процесі збереження та 

зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров‘я.  

На основі проведеного теоретичного аналізу ми розглядаємо структуру діагностичної 

компетентності в синергетичній єдності таких функціональних компонентів: 

−   когнітивний – сукупність діагностичних знань педагогічного та медико-біологічного 

спрямування, на основі яких власне і відбувається формування компетентності; 

−   операційно-технологічний – сукупність умінь і навичок розв‘язання діагностичних 

завдань педагогічного і медико-біологічного спрямування; 

− діяльнісний – практичний досвід діагностичної діяльності особистості; 

− особистісний – сукупність індивідуально-типологічних якостей і здібностей 

особистості, необхідних для раціонального здійснення діагностичної діяльності; 

− аксіологічний – сукупність цінісних орієнтацій, мотивів і установок особистості, її 

світоглядна позиція 

− рефлексивний – здатність аналізувати, оцінювати і прогнозувати результати 

власної діагностичної діяльності. 

Отже, діагностична компетентність розглядається нами в єдності реабілітаційно-

оздоровчого та освітньо-професійного складників як інтегративна властивість особистості, 

що має складну системну організацію і є сукупністю, взаємодією і взаємопроникненням 

педагогічного й медико-біологічного структурних елементів  та формується в синергетичній 

єдності когнітивного, операційно-технологічного, діяльнісного, особистісного, 

аксіологічного, рефлексивного компонентів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  ІХТ  ДО  ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ‘Я 

Шелешко М.С. 

к. м. н, и.о. доцента 

Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ  МНТУ ім. ак. Ю.Бугая. 

В умовах реформи системи охорони здоров‗я України набуває важливого значення 

організація приватних  лікувально-реабілітаційних центрів. Поміж усіх  засобів лікування 

хвороб вирізняють інформаційно-хвильову терапію ( ІХТ ) тому, що спектр ії дії дуже 

широкий.  Метод дозволяє впливати на головну ознаку усього живого - електромагнітний 

гомеостаз.  Електромагнітне випромінювання, як природні фактори впливають на організм 

людини цілком  вільно і без усяких енергетичних утрат, з‗являються незримі. У зв‗язку з 

цим, ми поставили перед  собою  мету застосування методики ІХТ для навчання і зміцнення 

здоров‗я студентів з особливими потребами. Для цього ми  використовуємо прилад „ІХТ-

Поріг‖[ 1 ].  

Прилад і методика  М.Д.Колбун обгрунтовується  на принципі метамерноі будови 

організму людини і  належить до рефлексотерапії. За допомогою пристрою організму 

пропонується особливим чином організований набір електромагнітних випромінювань 

(ЕМВ), адекватних власному випромінюванню клітин, органів і тканин. Лікування засновано 

на принципі інформаційної взаємодії між організмом та зовнішнім середовищем [2].  

Автор вважає ІХТ  засобом дистанційного біокерування фізіологічними процесами 

організму. Пристрій  оптимізує та прискорює перебіг саногенних процесів в організмі. ЕМВ 

впливає на зони, вибрані реабілітологом за схемами, відповідним чином розташовані на тілі 

людини. Тривалість корегування залежить від важкості хвороби, від кількості обраних зон і в 

цілому складає 30-60 хвилин ( по 5 хв. на зону). Механізми застасованної так  званої 

біорезонансної терапії різні у відміностях значення дії ІХТ [3]. 

Більшість хвороб пов‗язано з перешкодами в інформаційному обміні  організму 

людини, порушенням  у нервовій, єндокрінній, імунній системах. ЄМВ активизує обмін у 

клітинах, тканинах, органах та системах організму без шкоди для нього. Застосування 

здійснюєтся індивідуально з урахуванням особливостей кожного пацієнта. Цей засіб впливає 

на весь організм, забезпечує потреби в інтеграції.  Це дозволяє окремо одержані знання 

інтегрувати в загальне уявлення про організм людини в цілому. Проблема населення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%86%20%D0%93$
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похилого віку – хронічні  синдроми болю.  Вони мають вегетативне походження. Відсутність 

критеріїв діагностики створює помилки, навіть при оперативному втручанні. Відомо про 

роль вегетативної нервової системи у формуванні хронічного болю.  Речовини, що 

накопичує тканина при цих симптомах, викликають відкриття каналів кальцію,  також 

накопиченню перекисного окислення ліпідів ( ПОЛ ). Показано, що лікування за допомогою 

ІХТ зменшує активність ПОЛ до норми[ 4]. 

До інших  ефектів ІХТ зараховують  відновлення нервовом‗язового апарату, зміни 

кровообігу і лімфообігу, підвищення реактивності організму. ІХТ стимулює відношення 

елементів крові і тканин, зв‗язок  між нервовою системою та органами. Поряд із цим, 

ефективність методу  не залежить від цілості рефлекторних дуг. На  досвіді лікування 

пацієнтів з особливими потребами нами встановлений  позитивний ефект ІХТ як на 

загальний стан людини (рухова активність, психічний стан), так і на функції органів. Дані 

допоміжних методів обстеження свідчать про позитивні сдвігі в организмі людини.Метод 

ІХТ вчасно запобігає виникненню ускладнень  і після операції. Крім того, він нерідко  рятує 

пацієнтів від необхідності оперативного втручання. ІХТ  вже беруть  на оснащення нові 

центри боротьби з болем, вони  знаходять застосування і в онкології. Метод дозволяє 

зменшити дози наркотичних ліків, інколи зовсім відмовитися від них як від засобів 

знеболювання. Застосування ІХТ у передопераційній підготовці хворих  та реабілітації у 

ранньому післяопераційному періоді знижує ризик і покращує результати операційного 

втручання [1].  

ІХТ має дезінтоксикаційну дію, тому числі при лікуванні захворювань методами 

променевої терапії та хіміопрепаратами. ІХТ коригує  порушення кровотворення ,  

нормалізує сон, підвищує апетит, знімає депресію. При інших  захворюваннях ІХТ 

прискорює лікувальний процес  в 2-2.5 раза и організацію допомоги хворим  при реабілітації 

інвалідів, у онкологічних хворих в центрах знеболювання, та в профілактичної медицини. 

Наукова практика  доказує,  що застосування фармакотерапії в умовах наслідків аварії на 

ЧАЕС негативно впливає на здоров‗я населення. Саме тому і спостерігається тенденція до 

лікування препаратами нехімічного походження та за допомогою ІХТ .   

Мета цієї роботи - вивчення ефективності методу ІХТ при наданні допомоги  

студентам із особливими потребами  Лікування проводилось на фоні занять ЛФК і 

самомасажу. Це сприяло активному втручанню у лікувальний процес.  Позитивні результати 

виявились після 4-5 сеансу. Лікування продовжувалось до 10 сеансів. Наприкінці курсу ІХТ 

значно поліпшувався стан людини. Впровадження ІХТ для медичного захисту осіб із 

особливими потребами має значні економічні переваги перед методами фармакології. 

Створення центрів можливе за рахунок фінансування підприємств для інвалідів.  
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СЕКЦІЯ 4 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ 

 

 

ЩЕ НЕВІДОМО, ЩО ПРОСТІШЕ – ЖИТИ НА ВІЙНІ,  

АБО ЖИТИ ПІСЛЯ НЕЇ!!!  

Аверченко Л.М. 

студентка 4-го курсу групи П-131 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ імені академіка Ю.Бугая 

Науковий керівник старший викладач Сокол М.Ю. 

  

Ситуація яка вже з березня 2014 року розвивається в нашій країні принесла багато 

змін, які торкнулися як держави в цілому, так і 

населення. 

Після бурхливих подій на майдані та революції, 

частково змінилася влада. Це викликало масові 

мітинги і демонстрації в південно - східній частині 

країни, які супроводжувалися захопленням державних 

установ. Що таке АТО, в Україні дізналися після заяви 

депутата Верховної Ради Геннадія Москаля про те, що 

колишній начальник СБУ, планував АТО для зачистки 

Майдану. Зараз це слово для українців зовсім інший 

зміст і асоціюється з бідою. Особливо це відчули 

жителі східних областей.  

Щодня приймаються мільйони рішень у зв‘язку 

з АТО і ситуацією на Донбасі. Генерали ухвалюють 

рішення, хтось йде у відставку, хтось віддає свою 

зарплату, хтось допомагає в лікарні – всі ці рішення 

відірвані один від одного, але водночас стосуються 

одного й того ж.  

Негативним наслідком хаотичних рішень, які 

приймаються в державі, є неправильний розподіл 

ресурсів, що відповідно позначаються на досягненні потрібних результатів. Хаос 

волонтерської допомоги призводить до того, що в одних батальйонах солдати мають вибір, 

що вдягнути,а в інших досі не має банальних карематів і спальників. І в цьому не має вини 

волонтерів, які демонструють вражаючу для всього світу громадську активність. 

 Це завдання держави впорядкувати і створити умови для правильного використання 

тих суспільних сил, які приходять на допомогу.  

Ситуацію потрібно змінювати, і перший крок до цього формування системного 

підходу на рівні держави. В кожній сфері має бути сформовано політику щодо АТО, які в 

сукупності і будуть представляти собою систему .  

Роками закони приймаються в цілях особистої мотивації, і коли прийшов час 

захищати суспільний інтерес – передумов для цього виявилось мало. Історії з блокуванням 

купівлі бронежилетів,неможливістю використати зібрані через смс кошти, забезпечення 

добровольчих батальйонів тощо – яскраві тому приклади. 

Війна перебудовує всю економіку країни. Не можна піднімати тарифи, обезцінювати 

валюту, платити пенсії і зарплати, та закуповувати нові зразки техніки для військових, бо на 

це все просто немає коштів. 

І найгірше тут те, що влада переконана у безмірності кишень українців. Підхід, за 

яким основне наповнення бюджету і весь тягар зростання тарифів ляже на плечі простих 

громадян – не прийнятий,  і не тому що це не справедливо, а тому що у них просто немає 

«Життя під тошнювало, 

гроші з‘являлися в 

кармані набагато 

повільніше чим зникали 

з них, і це була чи 

неєдина головна 

проблема в житті всіх, 

хто потрапив під гру 

державних службовців, 

не було в кого навіть 

спитати як бути в такій 

ситуації бо в ній були 

всі, ніхто ще з тої ями 

не виліз»  

К. Скрябін 
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стільки грошей. Подальший рух в цьому напрямі буде мати наслідком створення 

внутрішньої боргової ями. 

Водночас, альтернативних джерел наповнення бюджету чимало, починаючи від 

підвищення податків на «розкіш» - дорогі автомобілі, вироби з дорогоцінних металів. 

Продажу неефективного державного майна, як от державні бази відпочинку, і до конфіскації 

майна.  

Окрім бюджетних питань, є загальне питання економічного зростання. В Україні з 

радянських часів панує традиція, коли бюджет і економічний ріст сприймають як одне ціле, і 

новий прем′єр виявився послідовником цього цього підходу. 

Насправді, економічний ріст забезпечується стрімким розвитком бізнесу, що напряму 

пов′язано з податковим режимом, інвестиціями і спрощенням процедур. 

В той час як влада сконцентрована на вирішенні поточних питань АТО, є питання і 

відкладеного майбутнього, зокрема, повоєнна відбудова Донбасу і життя в умовах постійної 

загрози російського вторгнення. І тут вже жодних закордонних кредитів не вистачить. 

Нарешті ще один дуже важливий штрих до економіки АТО – план для Донбасу. Це те, 

що мало бути вже давно презентовано. В умовах  Угоди про асоціацію, терористичних 

руйнувань, повної зради політичної еліти регіону головне питання, яке задає собі мешканець 

зони АТО : а за рахунок чого йому жити? 

Влада не презентувала жодної економічної концепції для Донбасу. 

Чи буде там вільна економічна зона, чи український офшор, нова промислова чи 

айтішна революція – це завдання, над яким вже тривалий час мають битись кращі економісти 

країни під керівництвом президента. Інакше перша платіжка з новими тарифами на Донбасі 

викличе нове АТО. 

Наслідки гуманітарної кризи відчуваються не зразу. Тільки через деякий час 

зрозуміємо, які масштабні потреби допомоги потребуватиме Україна. Звільнені міста не 

стануть причиною для активного повернення біженців, адже там не буде роботи і іще 

тривалий час відновлюватиметься інфраструктура, не кажучи про жорсткий поліцейський 

режим. 

Зрештою, значний відсоток з них взагалі більше не повернеться додому, щоб не жити 

в страху. 

Сьогодні також варто готуватись і до продовольчої кризи, яка може наступити 

внаслідок руйнування підприємств та сільськогосподарських угідь. Ще одна зима позаду, але 

час не стоїть на місці і настануть інші зими, які буде пережити складніше. 

Цей нарис далеко не вичерпує всього спектру проблем та викликів недалекої 

перспективи, і всього лише є спробою представити АТО як комплексну систему, яка 

потребує відповідної державної політики. 

Хаос, який активно панує місяцями, зовсім не означає, що ми маємо менше шансів на 

перемогу. Це означає, що можемо заплатити за неї надто високу ціну. Час вже зрозуміти, що 

АТО – це надовго, у військовому форматі чи ні. І українцям треба навчитись жити, 

розвиватись і перемагати в такому форматі. 

 

 

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї – ПОПЕРЕДИТИ ЧИ ПОКАРАТИ 

Андрущенко В.Ю. 

Студентка 3-го курсу групи П-141 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ ім. ак. Ю. Бугая 

Науковий керівник старший викладач Сокол М. Ю.  

 

Актуальність теми дослідження. Насильство в сім‘ї являється глобальною 

соціальною проблемою в кожній країні. Сором, відчай, почуття провини — саме такі емоції 

та почуття супроводжують жінку, яка стала жертвою насильства з боку своїх близьких 

(партнера, чоловіка, батька, вітчима тощо). Замість того, щоб про це розказати рідним, 

викликати поліцію, піти від партнера-агресора, жінка обирає шлях мовчати, бо говорити про 

це соромно, бо треба терпіти, бо ж не годиться виносити сміття з хати, тим паче викликати 
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правоохоронці. Випадки, коли жінка підіймає руку на свого чоловіка, також існують, хоча 

вони і не такі поширені. У такому разі допомоги потребує чоловік. Динаміка сімей, у яких 

проявляється насильство, досить складна, тому розібратися без допомоги, зокрема сімейних 

психологів, соціальних працівників, юристів практично неможливо. Перший крок, який 

варто зробити, — перестати звинувачувати себе, думати, що якщо чоловік б‘є, значить 

любить і це нормально. У такий ситуації варто не вагаючись звернутися по допомогу! 

Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім‘ї», насильством є 

будь – які умисні дії фізичного, психологічного, сексуального чи економічного спрямування 

одного члена сім‘ї по відношенню до іншого члена сім‘ї, якщо ці дії порушують 

конституційні права і свободи члена сім‘ї як людини та громадянина і носять йому моральну 

шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров‘ю[1]. 

Насильство в сім‘ї може бути вчинено тільки членом сім‘ї. Одразу ж виникає 

необхідність з‘ясувати, кого ж можна вважати членом сім‘ї. За статтею 1 Закону України 

«Про попередження насильства в сім‘ї», члени сім‘ї – особи, які перебувають у шлюбі; 

проживають однією сім‘єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які 

перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення 

за умови спільного проживання. Це визначення відповідає поняттю «сім‘я», що міститься в 

ст. 3 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ, який набув чинності 1 

січня 2004 року: сім‘я є первинним та основним осередком суспільства. Її складають особи, 

які спільно проживають, пов‘язані спільним побутом, мають взаємні права та обов‘язки. 

Сім‘я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших 

підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам 

суспільства[2]. 

Існують чотири види насильства в сім‘ї: 1) фізичне – умисне нанесення одним членом 

сім‘ї іншому члену  сім‘ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до 

смерті постраждалого, порушення фізичного чи психологічного здоров‘я, нанесення шкоди 

його честі та гідності; 2) сексуальне – протиправне посягання одного члена сім‘ї на статеву 

недоторканість іншого члена сім‘ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до 

неповнолітнього члена сім‘ї; 3) психологічне – насильство, пов‘язане з дією одного члена 

сім‘ї на психіку іншого члена сім‘ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, 

залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити 

себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров‘ю; 4) економічне – 

умисне позбавлення одним членом сім‘ї іншого члена сім‘ї житла, їжі, одягу та іншого майна 

чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його 

смерті, викликати порушення фізичного чи психологічного здоров‘я[3]. 

Насильство в сім‘ї може розглядатися за кількома векторами: 1. Подружжя (чоловік – 

дружина). Здебільшого насильство здійснюється чоловіком, хоча зустрічаються і протилежні 

випадки. 2. Батьки – неповнолітні діти. Насильство може здійснюватись як матір‘ю, так і 

батьком. У випадках, коли мати сама є жертвою насильства, вона може вчиняти негативні, 

насильницькі дії щодо своєї дитини як компенсаторний механізм свого приниження 

чоловіком. 3. Дорослі діти – батьки. Насильство може здійснюватись як дорослими дітьми 

стосовно батьків, так і навпаки, хоча перший випадок значно поширеніший. Досить типовою 

є ситуація, коли діти, які виросли в атмосфері насильства, будують свої стосунки з батьками 

на основі такого ж насильства. Насильство над батьками також може здійснюватися в сім‘ях, 

у яких діти виросли в атмосфері вседозволеності. 4. Насильство між дітьми. Такі взаємини, 

як правило, виникають на фоні насильницьких стосунків між дорослими членами сім‘ї і 

мають різноманітний характер. Старші діти можуть здійснювати насильство над молодшими, 

брати – над сестрами, діти можуть об‘єднуватися проти когось одного з дітей; можливе 

насильство між зведеними братами і сестрами. 5. Член сім‘ї – інші родичі. Це насильницькі 

стосунки між тещею чи тестем і зятем, свекром чи свекрухою і невісткою, онуками і дідусем 

чи бабусею. 6. Гомосексуальні партнери. 7. Насильство проти хворих, немічних членів сім‘ї, 

членів сім‘ї – інвалідів[5]. 
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Статистика насильства в сім‘ї в Україні в 2016 році було зафіксовано 103 000 звернень 

з приводу насильства в сім‘ї. З 100 000 жінок, які звертаються з травматизмом в лікарні, 50% 

- це вагітні жінки. Такі жінки народжують хворих дітей[4]. 

Насильник повинен знати, що обов‘язково буде покараний. Людина, яка потенційно 

може здійснити насильницькі дії, обов‘язково буде покарана[5]. 

Висновки. Насильство в сім‘ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного спрямування одного члена сім‘ї по відношенню до іншого 

члена сім‘ї, якщо ці дії завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи 

психічному здоров‘ю. 

Якщо життя у Вашій сім‘ї перетворилося на жах, зволікати не варто. Складіть 

заздалегідь план своїх дій – що робити, куди піти в разі небезпеки. Якщо необхідно піти з 

дому – підготуйтесь: зберіть найнеобхідніші речі, ліки, одяг, ключі, особисті документи та 

документи, що підтверджують Ваші права власності на житло, машину тощо. У випадку, 

якщо з Вами будуть діти – також підготуйте все необхідне. 

Визначте не одне, а декілька місць, де Ви могли б сховатися, якщо підете з дому. 

Пам‘ятайте адреси, номери телефонів людей, яким Ви можете довіритися у випадку загрози 

вчинення насильства, або організацій, до яких маєте намір звернутися. Спричинення будь-

якого виду тілесних ушкоджень, а також вчинення будь-яких інших дій проти життя та 

здоров’я, волі, честі чи гідності особи, а також проти статевої недоторканості, є 

злочинами. За ці та інші правопорушення передбачена кримінальна відповідальність! 

Перебування з кривдником в сімейних відносинах не виключає необхідності притягнення 

його до кримінальної відповідальності. Саме тому, якщо Ви стали жертвою злочину, 

необхідно звертатись до поліції із заявою про злочин та наполягти, щоб відкрили 

кримінальне провадження, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

негайно призначили судово-медичну експертизу тощо. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ 

1. http://tomakovka-just.at.ua - [Електронний ресурс] 

2. http://asyan.org- [Електронний ресурс] 

3. http://bibl.com.ua - [Електронний ресурс] 

4. http://vedomosti-ua.com- [Електронний ресурс] 

5. http://www.ivetta.ua/domashnee-nasilie-v-ukraine-kuda-obrashhatsya-za-pomoshhyu/- 

[Електронний ресурс] 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

Вініченко М.М. 

Студент 4-го курсу групи П-131 

Чернігівській інститут інформації бізнесу і права ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю.Бугая 

Науковий керівник, старший викладач Сокол М.Ю. 

 

Щодня майже з усіх засобів масової інформації чуємо про негативні наслідки 

життєдіяльності людства, які призводять до погіршення стану навколишнього середовища 

всього світу. Більшість розвинутих країн вже давно зрозуміли значення екологічної безпеки 

та приймають різноманітні міри щодо забезпечення покращення умов для уникнення 

негативного впливу на навколишнє середовище. 

Основними проблемами сучасної України в галузі екологічної безпеки є: 

 неврегульованість питання очищення від замулення, побутових викидів, 

природного сміття та водоростей річкової системи України. Більшість річок потерпають від 

зменшення кількості прибуваючої води, що в подальшому спричиняє взагалі до фактичного 

існування річки чи водного ресурсу лише на картах. 

http://tomakovka-just.at.ua/
http://asyan.org/
http://bibl.com.ua/
http://www.ivetta.ua/domashnee-nasilie-v-ukraine-kuda-obrashhatsya-za-pomoshhyu/
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 законодавче врегулювання питання ядерної сфери, а саме захист від 

радіоактивного впливу для жителів не лише міст-супутників АЕС, а й гранітно-рудних 

кар‘єрів. 

 варварський видобуток корисних копалин без відповідних дозволів та не 

сплати податків, відсутність покарання винних. 

 відсутність аргументований алгоритм дій, закріплених на законодавчому рівні 

щодо епідемій тварин різного типу. (Дуже актуально в даний момент для України стосовно 

свинячого грипу). [3] 

 відповідальність за викиди в атмосферу власниками старих транспортних 

засобів. Фактично на законодавчому рівні це питання врегульоване, проте на етапі виконання 

– майже не функціонує. 

Досить гостро на сьогоднішній момент стоїть питання щодо накопичення твердих 

побутових відходів.[3] Майже щотижня телеканали розповідають про випадки незаконного 

вивозу сміття з м. Львова. На жаль, ще жодного випадку покарання за злочинні дії не було, 

слідство ведеться досить кволо. Купи сміття не лише забруднюють території громад, куди 

завітали ‗‗гості‖ для викидів, а й погіршують думки про дії органів влади та їх бездіяльність. 

Плачевним є стан земельної галузі. Фактично відбувається деребан земель, як на 

місцевому рівні, так і на більш високому. Зараз, щоб отримати свої законні 2 га для власного 

господарства, необхідно пройти пекло бюрократії і хабарництва. Процедура отримання в 

користування/власність земельну ділянку досить жорстка та законодавчо визначена. Проте, 

фактично маємо протистояння, не бажання займатись справами громадян та ін.. Відповідно 

було б доцільно застосовувати методи та форми впливу на посадових осіб, які порушують 

права громадян. Це має здійснюватись в кожному випадку, а не для показу 1 раз на 15 років. 

Слід відзначити також питання з безпритульними тваринами. Це дуже болюча тема і 

для України. Яким чином це відноситься до екологічної безпеки? Думаю безсумнівним є той 

факт, що збільшення кількості безпритульних тварин негативно впливає не лише на 

життєдіяльність тварин, а і людей в цілому. Як саме? Ну по-перше, це бродячі тварини часто 

є перенощиками кліщів, бліх, шкіряних хвороб, збудників кишкових паличок. Страшною 

проблемою є сказ. Тому контроль з боку органів влади та екологічних комісій дуже 

важливий.[5] 

Чомусь Україна відноситься до тих країн, де питання екологічної безпеки стоять 

гостро. Спекулювання проблемами, відмивання коштів лише погіршують реальний стан 

справ. Перспективним напрямом у вдосконаленні законодавства з екологічної безпеки нашої 

держави є перейняття досвіду в більш розвинених європейських держав, які давно подолали 

значну частину вищезазначених проблем. 

На сьогодні в Україні функціонує достатня кількість екологічних правозахисників. 

Було б добре, якщо кожен громадянин взяв на себе функції контролю. Як показує практика 

Європи, можна з впевненістю сказати, що стан екологічної безпеки забезпечувався на 80%  

саме завдяки не байдужності громадян.[3] 

Стратегія національної безпеки України, яку було схвалено 21 грудня 2010 року, дає 

чітке бачення екологічної сфери як складової національної безпеки України. Згідно цієї 

концепції було виділено основні напрями, а саме:  

1. впровадження та контроль за дотриманням науково обґрунтованих нормативів 

природокористування та охорони довкілля; 

2. контроль  стану навколишнього природного середовища, виявлення та усунення 

загроз щодо здоров'я населення, завчасне попередження громадян України у разі 

небезпеки; 

3. зниження антропогенних навантажень, ліквідація наслідків шкідливого впливу 

людської діяльності на природне середовище; 

4. впровадження екологічно безпечних технологій в промислових виробництвах; 

5. реалізація заходів по зниженню впливу наслідків катастрофи на ЧАЕС; 
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6. недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних 

технологій, речовин і матеріалів.[1] 

Екологічна безпека пов'язані із структура господарства України, яке розвивається але, 

не відповідає в багатьох регіонах їх потенціалу. Стан природи в Україні – критичний, та з 

кожним роком набуває лише гіршого результату. Україна здійснює екологічну політику, 

спрямовану на збереження та безпечне навколишнє середовищє для існування живої 

природи, захисту життя і здоров'я населення. Але тільки у співпраці та порозумінні людини з 

природою можливо забезпечити майбутнє.  

Будемо сподіватися, що уряд, Президент України та органи виконавчої влади все  ж 

знайдуть шляхи вдосконалення та покращення стану екологічної безпеки в нашій 

процвітаючій державі. 
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Після здобуття незалежності уряд доклав всіх зусиль для розвитку сильної, 

незалежної, вільної, демократичної  держави. Історія євроінтеграційного шляху України бере 

початок від самого проголошення незалежності 1991-го року, коли Євросоюз у спеціальній 

декларації визнав Україну демократичною країною та партнером у міжнародних відносинах.  
Нарешті, після стількох років громадянам України надали можливість подорожувати 

країнами ЄС без віз. Саме, 5 квітня 2017  депутати Європарламенту під час засідання у 

Страсбурзі проголосували за надання громадянам України права на в'їзд до ЄС без віз. За 

відповідне рішення проголосували 521 європарламентарі, проти – 75. 

Безвіз для України набуде чинності через 20 днів після публікації позитивного 

рішення Ради ЄС в "Офіційному віснику". Офіційно вже з 12 червня поточного року можна 

буде подорожувати по країнах Євросоюзу без візи . 

Які ж особливості безвізового режиму для українських громадян? Безвізовий режим 

дозволятиме короткострокове перебування в державах-членах ЄС (за виключенням 

Великобританії та Ірландії) та інших державах-учасницях Шенгенської угоди до 90 днів 

протягом 180 днів. 

У разі необхідності більш тривалого перебування на території Шенгену, громадянин 

України повинен звернутись до консульства відповідної країни з метою оформлення візи 

належного типу. 

Якщо про те, що сукупний строк перебування може перевищити 90 днів протягом 180 

днів, стало відомо до початку поїздки, необхідно якнайшвидше звернутися до консульської 

установи держави призначення з метою отримання консультації та, залежно від випадку, 

оформлення візи необхідного типу. 

Якщо про ризик перевищення дозволеного строку стало відомо після початку 

подорожі, необхідно невідкладно звернутися до міграційних органів влади держави 

перебування для отримання консультації та врегулювання міграційного статусу особи . 

Перевищення дозволеного строку перебування може стати причиною внесення громадянина 
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до переліку осіб, яким заборонено в‘їзд до країн Шенгену, що слугуватиме причиною 

відмови у в‘їзді до держав-учасниць Шенгенської угоди у майбутньому, а також підставою 

для примусового повернення такого громадянина до України. 

У виключних випадках термін перебування може бути подовжено, наприклад, у разі 

необхідності термінового лікування, стихійного лиха, виникнення інших непереборних 

обставин. 

Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в‘їзд лише з приватною 

метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес партнерів, відвідання семінарів, 

конференцій. Безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, 

працевлаштування, роботу за контрактом і т.п. Після запровадження безвізового режиму 

громадяни України зможуть в‘їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком 

Великобританії та Ірландії), а також до 4 держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди: 

Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Отже, отримання візи не вимагатиметься під 

час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, 

Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція. Громадяни, які мають 

дійсну шенгенську візу та дійсний закордонний паспорт старого зразка, також можуть 

в‘їжджати на територію ЄС. 

Що ж  потрібно для того, щоб скористатись правом безвізових поїздок до 

Шенгенської зони? Для цього, потрібно оформити закордонний біометричний паспорт. Крім 

цього, також необхідно мати під час кожної подорожі документи, які підтверджують мету 

поїздки, місце проживання, наявність достатніх фінансових засобів на весь час перебування і 

намір повернутися до місця проживання. Такими документами можуть слугувати 

підтвердження бронювань готелю, запрошення друзів чи родичів, зворотні квитки тощо. 

Громадянам необхідно буде придбати поліс медичного страхування та страхування цивільної 

відповідальності власника транспортного засобу – у разі подорожі автомобілем. В рамках 

правил безвізових поїздок до Шенгенського простору кожна особа, включаючи дітей 

незалежно від віку, повинна мати окремий паспорт. 

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд 

за межі України. Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі 

України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або 

в супроводі осіб, які уповноважені ними. 

Відтак, залежно від кожного особистого випадку, можуть знадобитися додаткові 

документи – свідоцтво про народження, згода обох або одного з батьків, свідоцтво про 

смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання особи безвісти 

відсутньою або померлою.  
Для оформлення біометричного документа потрібні тільки паспорт громадянина 

України та ідентифікаційний код. Якщо ж є дійсний закордонний паспорт – його також 

потрібно мати при собі. Виготовлення паспорту займає 20 робочих днів. Можна зробити 

терміново за 7 днів, щоправда, це буде коштувати дорожче – 810 гривень.  
Подорожувати без віз зможуть жителі і Криму, і окупованої території Донецької та 

Луганської областей. У МЗС наголосили, що жителям визначених територій потрібно буде 

дотримуватись стандартних вимог для безвізових подорожей.  

Які ж перспективи запровадження ЄС безвізового режиму для України? 

Позитивні зміни для українських громадян після запровадження безвізового режиму 

для короткострокових поїздок до Шенгенської зони, за наявності «біометричного» паспорта: 

 1.Забезпечить мобільність та ліквідує «лінію розподілу» між Україною та ЄС, яка 

наразі створена в силу складних процедур оформлення віз. 

2.Сприятиме розвитку ділових контактів, необхідних для ефективного 

функціонування поглибленої та всеоохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, а також 

співробітництву в економічній, політичній, науковій, культурно-гуманітарній та інших 

сферах. 

3. Сприятиме подальшій успішній інтеграції України в європейське співтовариство. 



 

155 

 

 Запровадження ЄС безвізового режиму для України свідчитиме про високу довіру 

держав-членів та інституцій ЄС до рівня безпеки документів, управління кордоном, 

запобігання нелегальній міграції, боротьбі з організованою злочинністю та забезпечення 

прав та свобод людини в Україні. 
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Аліменти – перше про що подумає кожний громадянин, юридично не підкований це 

аліменти на дитину до 18 років. Але мало хто знає, що існує не мало видів аліментів. Це такі 

як: 

- аліментні зобов‘язання батьків та дітей; 

- аліментні зобов‘язання подружжя та колишнього подружжя; 

- аліментні зобов‘язання інших членів сім‘ї (наприклад, баба, дід на внуків, внуки на 

бабу, діда; мачуха на падчирецю та інші). 

Увагу приділяти будемо другому виду, аліментні зобов‘язання подружжя та колишнього 

подружжя. Оскільки він є маловідомим та цікавим для вивчення. 

Законодавство передбачає випадки коли один із подружжя може має право на утримання 

зі сторони іншого. Це може бути як чоловік так і жінка, а таких випадків умовно можна 

розділити на дві групи: 1) не пов‘язанні з дитиною; ) пов‘язані з дитиною. Право на 

утримання може виникати як під час існування шлюбу так і після його закінчення. 

Розглянемо кожний випадок.  Розпочнемо з першої групи, коли один із подружжя має 

право на аліменти, незалежно від наявності дитини. Право на утримання дружини, чоловіка 

виникає за наявності спеціально передбачених законом підстав: 

1. непрацездатність; 

2. потреба у матеріальній допомозі; 

3. можливість другого с подружжя надавати відповідну допомогу. 

Для того щоб отримати аліменти, існування цих трьох умов одночасно є обов‘язковим.  

Подружжя має право на аліменти як під час шлюбу, так і після його закінчення. СК 

України визначає коло осіб, які мають право вимагати отримання аліментів у судовому 

порядку від другого з колишнього подружжя. До їх числа віднесені колишні з подружжя: 

• які є непрацездатними (тобто укладали шлюб, будучи непрацездатними чи стали 

непрацездатними під час перебування у шлюбі); 

• які стали непрацездатним протягом року після розірвання шлюбу; 

• які стали інвалідами після спливу одного року після розірвання шлюбу, якщо 

інвалідність настала внаслідок протиправної поведінки колишнього з подружжя під час 

шлюбу; 

• яким на момент розірвання шлюбу залишилося не більше як 5 років до досягнення 

встановленого законом пенсійного віку. По досягненні пенсійного віку ці особи мають право 

на утримання за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менше 10 років. 

Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, 

пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому 

прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

При визначення суми аліментів, судами не враховується отримання другим із подружжя 

високого доходу як 100% показник можливості надавати матеріальної допомоги. На практиці 

враховуються такі умови: наявність у платника грошових зобов‘язань, інші істотні 

обставини, що мають або мали місце. Зазвичай до таких обставин відносять необхідність 

відповідачем утримувати дітей, батьків, тому він не має фінансовох можливості надавати ще 

і коштидля утримання другого із подружжя. Ще одним прикладом можна принести, коли за 
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кошти відповідача дитина здобула вищу освіту протягом шести років, через що позивачеві 

було відмовлено в утриманні. 

Також є й обмеження у праві отримання таких аліментів. Згідно СК України, право на 

утримання не має то із подружжя, хто став непрацездатним у зв‘язку із вчиненням ним 

умисного злочину, якщо це встановлено судом, а також той, хто негідно поводився у 

шлюбних відносинах. В судовій практиці найчастіше зустрічаються такі випадки, які 

розцінюються як негідне поводження у шлюбі: зрада, зловживанням алкогольними напоями, 

насильство, яке застосовувалось до одного із подружжя або їх дітей. Наприклад, в одній 

справі було відмовлено у задоволенні позову чоловікові, оскільки показаннями свідків було 

підтверджено, що дружина постійно ходила у синцях,  а подекуди залишалась із дітьми 

ночувати у дитячому садочку, щоб уникнути фізичного насильства над нею і дітьми.  

Законодавством встановлено ряд випадків, коли навіть при наявності усіх вказаних умов, 

позивачу буде відмовлено, такі як:  

1. подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час; 

2. непрацездатність того із подружжя, хто потребує матеріальної допомоги виникла в 

результаті вчиненням ним умисного злочину; 

3. непрацездатність або тяжка хвороба того із подружжя, хто потребує матеріальної 

допомоги, була прихована від другого з подружжя при реєстрації шлюбу; 

4. одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує 

матеріальної допомоги. 

Ці випадки можуть позбавити можливості вимагати аліменти, але їх наявність повинна 

бути доказана у судді тією стороною, що не бажає їх сплачувати. 

До другої групи, яка пов‘язана з утриманням дитини, законодавство передбачено:  

- дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності незалежно від того, 

перебували вони у шлюбі, чи шлюб розірвано. 

- дружина, чоловік, з якими проживають діти віком до 3 років (а якщо діти мають вади 

фізичного чи психічного характеру — до 6 років); 

- дружина, чоловік, з яким проживають діти-інваліди. 

У цьому випадку матеріальний стан особо, чи вона працює, немає ніякого значення. 

Головною умовою в даному разі є тільки можливість одного із подружжя надавати 

матеріальну допомогу. 

Отже, як ми бачимо, аліменти можна отримати не тільки на дитину, як про це думає 

кожний, а й на інших членів сім‘ї, в нашому випадку на одного із подружжя. Ми 

скаржимося, що одне питання регулюється багатьма нормативно-правовими актами. І це є 

недоліком. Але не в нашому випадку. Для регулювання аліментних зобов‘язань потрібні ще 

нормативні акти, які б допомогли в судовому порядку особі відстояти свої права щодо 

отримання алиментів. 
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КРИІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФІСКАЦІЇ  

МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Єрмак О.В. 

к.ю.н. 

До елементів кримінально-правової характеристики як категорії науки кримінального 

права включено такі елементи: 1) сутність і зміст цього явища; 2) його кримінально-правову 

природу; 3) кримінально-правовий склад застосування (передумова, підстава і умова); 

4) види явища; 5) кримінально-правові наслідки; 6) відмінність від споріднених явищ. 
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Враховуючи обсяг тез доповіді, відмінність від споріднених явищ розкриватися не 

буде. 

Сутність конфіскації майна щодо юридичної особи полягає в обмеженнях майнового 

характеру щодо останньої (позбавлення права власності на майно, яке перебуває на балансі 

юридичної особи) у зв‘язку з наявністю для цього кримінально-правової підстави та 

визначених кримінальним законом умов.  

Зміст конфіскації майна щодо юридичної особи складає визначений законом і судом 

обсяг таких майнових обмежень. 

Крім конфіскації майна щодо юридичних осіб можуть бути застосовані такі засоби 

кримінально-правового характеру як штраф та  ліквідація. Вони можуть застосовуватись як 

основні засоби кримінально-правового реагування, а конфіскація майна – лише як 

додатковий. Ліквідація юридичної особи застосовується судом в обмежених випадках  у 

разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 

110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 КК України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 96-8 конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному 

вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі 

ліквідації юридичної особи згідно з КК України. 

Отже, конфіскація майна щодо юридичних осіб є додатковим засобом кримінально-

правового характеру, що застосовується, лише у разі ліквідації юридичної особи відповідно 

до вимог КК України.  

На відміну від України, за законодавством деяких європейських держав (наприклад у 

Швеції, Естонії) конфіскація майна може застосовуватись до юридичної особи не лише  як 

додатковий, але й як основний, самостійний вид кримінально-правового реагування, коли 

йдеться про економічні злочини, шахрайство. Крім майна, в багатьох європейських державах 

конфіскації може підлягати дохід, отриманий в результаті злочинної діяльності. Існує точка 

зору, що включення до переліку засобів кримінально-правового характеру конфіскації 

доходу юридичної особи було б нелогічним, оскільки відповідно до ч. 2 статті 96-6 КК 

України при застосуванні засобів кримінально-правового характеру юридична особа 

зобов‘язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір 

отриманої неправомірної вигоди [1, с. 232]. З таким висновком важко погодитись, адже 

відшкодування збитків за своєю правовою природою є окремим явищем  своєрідною 

реституцією. Конфіскація ж за кримінально-правовою природою є іншим у порівнянні з 

кримінальною відповідальністю та й реституцією засобом реагування на вчинення 

кримінального правопорушення в інтересах юридичної особи. 

Згідно з чинним кримінальним законодавством застосування конфіскації майна щодо 

юридичної особи передбачає діяльність суду зі встановлення передумови, підстави та умови 

її визначення [2, c. 124], тобто певної сукупності елементів, що утворять кримінально-

правовий склад її застосування як пізнавальної теоретичної конструкції. 

Передумовою застосування конфіскації майна щодо юридичної особи є необхідність 

кримінально-правового реагування у вигляді конфіскації майна юридичної особи у разі 

вчинення її уповноваженою особою злочину.  

Підставою її застосування є необхідність забезпечення поновлення почуття 

соціальної справедливості, запобігання вчиненню за допомогою конфіскованого майна 

новим злочинам [3, с. 13]. 

Необхідними умовами застосування конфіскації майна щодо юридичної особи є: 

1) вчинення її уповноваженою особою в інтересах останньої кримінального правопорушення, 

передбаченого статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 437, 438, 442, 444, 

447 КК України; 2) а за вчинення кримінального правопорушення суд повинен призначити 

ліквідацію юридичної особи [3, c. 13].  

Авторами одного з науково-практичних коментарів  КК України наголошується, що 

особливостями конфіскації майна як засобу кримінально-правового характеру щодо 

юридичної особи є те, що він:  

1) призначається лише у випадку застосування до юридичної особи такого основного 

засобу кримінально-правового характеру, як ліквідація;  
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2) не може призначатися як додатковий засіб у разі застосування до юридичної особи 

штрафу як основного засобу кримінально-правового характеру; 

3) застосовується лише у разі вчинення уповноваженою особою одного із злочинів, 

передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 437, 438, 442, 444, 

447 КК України;  

4) призначається не лише за умисні тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а за 

будь-який із перелічених вище злочинів;  

5) полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або 

частини майна юридичної особи [4, c. 248]. Крім того, в коментованій статті зазначається про 

те, що виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється відповідно до положень 

ст. 64 Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче провадження» [4, 

с. 248]. В даний час Закон України «Про виконавче провадження» діє в редакції від 2 червня 

2016 року. 

Читаючи ці рядки, відчувається присмак «старої» конфіскації, тобто конфіскації 

майна як покарання, що застосовується за вчинення тяжких і особливо тяжких корисливих 

злочинів та злочинів проти основ національної безпеки та громадської безпеки, у випадках 

визначених в Особливій частині КК України. Недоречним, на нашу думку, є вказівка в 

коментованій статті на Закон України «Про виконавче провадження», в якому 

регламентовано порядок застосування конфіскації майна як покарання, якою передбачено 

конфіскацію майна щодо юридичних осіб, яка не є засобом кримінальної відповідальності. 

Викликає також сумніви стосовно існування різновидів конфіскації майна щодо юридичних 

осіб у виді повної і часткової конфіскації майна, адже в жодній статті розділу XIV-1 «Заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» не зазначено про можливість 

застосування судом повної або часткової конфіскації майна щодо юридичної особи, як це 

зроблено законодавцем у ч. 1 ст. 59 КК України. 

У разі застосування судом конфіскації майна щодо юридичної особи на відміну від 

покарання у виді конфіскації майна наступають кримінально-правові наслідки, що полягають 

у позбавленні її права власності на майно. Такий кримінально-правовий наслідок вчинення 

злочину як судимість відсутній тому, що юридична особа: 1) є учасником кримінально-

правових відносин, а не суб‘єктом злочину, у зв‘язку з цим не може бути об‘єктом 

кримінальної відповідальності; 2) конфіскація майна щодо юридичної особи є не формою 

кримінальної відповідальності, а іншим засобом кримінально-правового характеру щодо 

останньої, тому судимості бути не може. 

Підсумовуючи зазначимо, що конфіскація майна юридичної особи – це інший засіб 

кримінально-правового реагування щодо юридичної особи, що має примусовий, майновий, 

безоплатний характер та полягає у вилученні у власність держави всього майна юридичної 

особи і застосовується на підставі вироку суду у разі вчинення її уповноваженою особою 

одного із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 

437, 438, 442, 444, 447 КК України лише у випадку застосування до юридичної особи такого 

основного засобу кримінально-правового реагування, як ліквідація [3, с. 13]. 
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У 2005 р. нараховувалося 191 млн. міжнародних мігрантів → один з кожних 35 осіб є 

міжнародним мігрантом. Кількість міжнародних мігрантів подвоїлася з 1960 р. Із січня 

2010 року до червня 2012 року, 1,2 млн осіб, тобто 3,4% населення у віці від 15 до 70 років, 

працювали чи шукали роботу за кордоном, згідно з результатами дослідження, здійсненого 

Державною службою статистики України та Інститутом демографії. Значне зростання 

кількості відбулося внаслідок розпаду Чехословаччини, СРСР та Югославії. 25% усіх 

міжнародних мігрантів перебувають в Азії, 23% — у Північній Америці, 18,7 — в Європі і 

16,8% — у колишньому СРСР. Жінки становлять близько половини всіх міжнародних 

мігрантів, але співвідношення чоловіків і жінок значно відрізняється залежно від країни чи 

регіону (Європа — 52,4%, Північна Африка—42,8%) [1]. 

Зовнішня трудова жіноча міграція – це одне з найхарактерніших соціальних явищ у 

незалежній Україні. Тисячі жінок виїжджають за кордон у пошуках кращого заробітку. Це 

ще одна проблема нашої країни. Вчені та експерти фіксують той факт, що кількість 

самостійно мігруючих жінок з року в рік зростає. 

Причинами жіночої міграції є насамперед значне погіршення соціально-економічної 

ситуації в Україні. Потреба в жінках є майже у всіх соціальних сферах, але дуже часто 

концентрується в певних секторах, найчастіше — це хатня робота та медичні працівники. 

Жінки становлять більшість емігрантів з різних країн, особливо Азії та Латинської Америки. 

Це може бути пов‘язано із зростанням торгівлі людьми з цих регіонів. 

Понад 80 % українських мігрантів в Італії – це жінки. І, власне, українська іммігрантська 

спільнота в цій країні є першою за кількістю жінок. Чому конкретно Італія? Ринок праці – 

потреба у доглядальницях для літніх італійців. Багато українок працює також у Польщі, 

Греції, Іспанії. За даними статистики Угорщина теж вийшла на перші позиції за кількістю 

мігранток з України. 

Перші виїзди за кордон у країни Західної Європи розпочалися приблизно після 1993 р. 

Українки купували за немалі і позичені гроші документи, як правило, туристичні візи на 10 

днів, і, в‘їжджаючи в Європу як туристки, за кілька днів ставали особами з неврегульованим 

статусом. Нерідко їх перевозили у тяжких умовах, де була пряма загроза життю і здоров‘ю.  

Майже для кожної жінки викликом було прийняти рішення про міграцію, часом досить 

спонтанне. Якщо жінка мала родину, то найчастіше її чоловік або був проти або взагалі 

демонстрував байдужість.  

Масова міграція 2000-х рр. уже відбувалася трохи легше, бо у декого вже було до кого 

їхати – до колежанки, матері, сестри, але теж досить складно. Наших мігранток привозили 

спершу на південь Італії. Далі – «робота на фісі», без офіційних документів, по 24 години на 

добу, зчаста на острові, у закритому приміщенні з хворою людиною. Відомо, що італійський 

Південь – це менша увага до нелегальних мігрантів з боку поліції, але також і нижчі 

заробітки, і ніякої гарантії безпеки [3]. 

Проте через рік–два, якщо жінка витримувала, вона вже трохи знала мову і може навіть 

починала процес легалізації, якщо на той час уже була якась чергова амністія від 

італійського уряду. Після цього жінка шукала кращу роботу.  

Жінки дуже по-різному оцінюють свою міграцію. Хтось починають культурно і 

професійно реалізовуватися, навіть здобувати нову освіту, плануючи своє подальше життя в 

Італії. Дехто дуже сумує за ріднею і Україною, погано адаптується в Італії і навіть не 

прикладає до цього жодних намагань.  

Жінки можуть бути підвищені в статусі міграцією — освіта, працевлаштування та 

економічна незалежність може звільнити жінок від традиційних ролей та надати їм 

можливість використовувати свої права більш ефективно. 
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Багато жінок мають різний досвід у країні перебування, залежно від легальності статусу, 

доступу до ринку праці, «подвійної дискримінації», захисту. Жінки також можуть бути 

чутливими до насильства та експлуатації (з боку роботодавців, торгівців людьми). 

Але жінки потрапляючи в іншу країну не тільки тяжко працюють, а й над ними можуть 

знущатися. Як фізично так і психологічно. 

Експлуатація на робочому місці є основним фактором, який призводить до ситуації не 

документованості. 

Працюючі жінки-мігрантки дуже часто отримують недостатньо уваги з боку політиків: 

вразливі щодо ізоляції та втрати кваліфікації; дуже довірливі до роботодавців. 

Недокументовані жінки складають 75% працівників мігрантів у сфері сільського 

господарства в Ірландії та високі цифри з України та Молдови. 

Недокументовані жінки-мігранти страждають від впливу та більш жорстких наслідків: 

обмежений доступ до основних послуг; перешкоди у пошуку правосуддя у випадках 

насильства. Існуюча політика зумовлює соціальне, економічне та політичне позбавлення 

прав та можливостей. 

Тисячі жінок виїжджають за кордон у пошуках ліпшого заробітку. Причинами жіночої 

міграції є насамперед значне погіршення соціально-економічної ситуації в Україні, що 

зумовило зубожіння значної частини населення, суттєве погіршення стану медичного 

обслуговування, несприятливі екологічно-санітарні умови. Це питання повинні однозначно 

вирішуватись на державному рівні. Перш за все це зниження рівня безробіття, контроль за 

поданням достовірної інформації зі ЗМІ про життя в інших країнах, надання фінансової 

допомоги малозабезпеченими сім‘ям. Також щодо зміни гендерних ролей, то це серйозна 

проблема теперішнього і майбутнього, тому держава повинна задуматись та пропагувати 

повернення до природних витоків, коли чоловік – голова та годувальник у родині. Це перш 

за все соціальна реклама, акції та інші соціальні заходи. 

Основною проблемою фемінізації міграції є законодавче регулювання умов і оплати 

праці у секторах найбільшого приваблювання жінок-мігрантів та захисту їх прав. У цьому 

руслі перспективним напрямом досліджень є розробка практичних інструментів реалізації 

заходів щодо скорочення ризиків і збільшення переваг трудової міграції жінок в цілях 

людського розвитку  [2]. 
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Смертна кара є одним із найдавніших видів покарання, що виникла в ході реалізації 

принципу таліону - вбивство людиною іншої людини каралось смертю вбивці. Крім того, 

важливу роль зіграв і діючий в багатьох соціумах принцип кровної помсти. 

Майже всі суспільства людства на певній стадії свого розвитку застосовували смертну 

кару до кримінальних і політичних злочинців. 

На сьогоднішній день 102 держави, серед них і Україна на законодавчому рівні 

повністю відмовилася від смертної кари,адже це є жорстоко і не гуманно. У 25 країнах в 

минулому році цей вид покарання все ще використовувався. Але є також країни, в яких 

смертна кара офіційно не заборонена, та на практиці використовується вкрай рідко. 

Водночас 2016 рік став рекордним за кількістю вироків до смертної кари. За даними 

Міжнародної неурядової організації Amnesty International(Заснована у 1961 р., Пітер 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76652
http://www.credo-ua.org/2013/10/103905
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Бененсон, Великобританія) в минулому році було страчено 1634 особи. Але це лише 

приблизні дані, оскільки реальна кількість страчених у світі набагато вища і вимірюється 

десятками тисяч. Причиною цього є те, що багато держав не бажають оприлюднювати 

«криваву» статистику. 

Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді 

Європи. Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні, де мораторій на 

виконання смертних вироків уперше почав діяти в 1995 році, незадовго до вступу в цю 

міжнародну організацію. Проте через кілька місяців смертні вироки знову продовжили 

виконувати, дійшовши висновку, що рішення про мораторій було прийнято без дотримання 

належної процедури. Такий стан речей міг призвести до виключення України з Ради Європи, 

але в 1997 році мораторій на виконання смертних вироків знову почав діяти, і з тих пір в 

Україні вже ніколи нікого не страчували. 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України 

визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її 

відновлення. У зв'язку з цим, у 2000 році Верховна Рада України внесла зміни до 

Кримінального кодексу України, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з 

офіційного списку кримінальних покарань України і її місце зайняло довічне позбавлення 

волі. 

Видом смертної кари, який застосовувався раніше в новітній Україні, завжди був 

розстріл, як і в усіх інших державах, що утворились у результаті розпаду СРСР. 

Смертна кара - це найвища міра покарання людини за скоєний нею злочин. 

Над питанням за і проти смертної кари було висунуто багато думок різних мислителів: Т. 

Мор, Монтеск‘є і Руссо, Кант, Гегель, Шталь були за застосування смертної кари щодо осіб, 

які вчинили вбивства лише в окремих випадках. А Гоббс і Вольтер були проти такої міри 

покарання.  

Можна навести кілька аргументів які висуваються за введення смертної кари: 

1. Одним із таких аргументів є те,що злочинець понесе покарання повністю і більше ніколи 

не зможе повторити злочин (запобігання рецидиву). Що покарання злочину буде 

відповідним його здійсненню,злочинець повинен страждати щоб спокутувати свою провину. 

2. Покарання виступає як метод залякування інших злочинців,які перед тим як здійснити 

злочин задумаються,що може статися коли його спіймають і чи варте воно того. 

3. Економічна несправедливість довічного ув'язнення (багато людей вважають недоцільним 

сплачувати податки і утримувати злочинців, адже на утримання ув‘язнених довічно, іде 

багато коштів), а також потенційна можливіть амністії, м‘якість довічного ув‘язнення 

Як не дивно в країнах в яких немає смертної кари рівень злочинності в рази менший 

ніж в країнах в яких вона є. Такий показник є вагомим аргументом який виступає ПРОТИ 

такого виду покарання. 

1. Суперечить праву людини на життя. ст.3 Декларації про права людини 1948 р. та ст.27 

Конституції України. 

2. Заборона смертної є обов‘язковою умовою при вступі країни до Євросоюзу. 

3. Можливість судової помилки чи людину підставили то позбавити життя можуть не винну 

людину. 

4. Вбиваючи злочинця держава бореться з наслідками, а не причинами, які привели людину 

до злочину. 

Навіть якщо більшість і буде за впровадження смертної кари на Україні, то для цього 

необхідно скасувати рішення Конституційного Суду України, що є неможливим в 

українському законодавстві. По-друге Україна ратифікувала 6-й протокол до європейської 

конвенції, і з неї не виходять без виходу із самої Ради Європи. Тобто, зробити це можливо 

якщо повністю переписати Конституцію України, вийти з усіх європейських структур і 

відмовитися від курсу на євроінтеграцію. 

Що до моєї думки з приводу цього питання так я більше за ніж проти смертної 

кари,але тільки в окремих випадках. Я ні в якому разі не прибічник насильства в суспільстві, 

але коли людина позбавляє життя не однієї людини і не двох, роблячи це навмисно,і більше 

того не визнає свою провину,то вона не заслуговує на довічне ув‘язнення. Де за гратами вона 
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буде доживати своє життя без ніяких проблем. І такий спосіб покарання не залікує ті душевні 

рани рідних і близьких постраждалого,хоча тих ран страта також не залікує. 

На утримання людини яка скоїла злочин і підлягає довічному перебуванні у в‘язниці 

потрібно суму, яка майже дорівнює пенсійному забезпеченні пенсіонерів. А чи справедливо 

те,що злочинець:вбивця чи маніяк отримує ті самі гроші які отримають люди які прожили 

чесне життя? 

Підсумовуючи вище сказане, можна дійти висновку, що питання смертної кари 

завжди буде актуальним, адже скільки людей і стільки думок і навряд чи колись люди 

дійдуть згоди в конкретній відповіді, тільки компроміс. 

 

 

 

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У РОБОТОДАВЦЯ  

НА ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

Мірошниченко О.А 

к.ю.н., доцент  

Чернігівський інститут інформації,   бізнесу і права  МНТУ імені академіка Ю.Бугая 

 

Конституція України в статті 43 закріплює право особи на працю. Воно визнається за 

кожною людиною і становить собою можливість заробляти на життя працею, яку людина 

вільно обирає або на яку вільно погоджується. Власник підприємства, установи чи 

організації зобов‘язаний створити працівникам належні та безпечні умови праці. Умови 

праці визначаються певними критеріями факторів виробничого середовища і трудового 

процесу. Чинне трудове законодавство України гарантує працівникові дотримання тих умов 

трудового договору, які були обумовлені при його укладенні. Як правило, одностороння 

зміна умов не допускається. Роботодавець не має права в односторонньому порядку 

вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором. 

Означене положення міститься в ст. 31 Кодексу законів про працю України.  

На забезпечення сприятливої психологічної обстановки на роботі впливає корпоративна 

культура. Культура є сформованим у процесі навчання або придбання досвіду 

відображенням прагнення групи до самозбереження і розвитку. Таким чином, вона 

забезпечує стабільність, осмисленість і передбачуваність у сьогоденні, будучи наслідком 

прийнятих у минулому функціонально ефективних рішень. Будь-яке підприємство є 

складним організмом, основою якого є саме корпоративна культура, яка визначається як 

«колективні базові уявлення, які отримує група при вирішенні проблем адаптації до змін 

зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції». Системо-утворюючим фактором 

корпоративної культури є цінності, які пронизують усі інші її елементи (норми, правила, 

стандарти, міфи, легенди, зразки поведінки, моделі спілкування тощо). Корпоративна 

культура визначає успіх функціонування підприємства в перспективі.  

Слід відмітити, що корпоративна культура на будь-якому підприємстві, в першу чергу, 

залежить від тих  життєвих цінностей, які сформовані у роботодавця, як у особистості. Саме 

роботодавець (власник) повинен проваджувати корпоративну культуру на підприємстві. І 

якщо ціннісні життєві орієнтири у власника підприємства знаходяться на низькому рівні, то 

очікувати високої корпоративної культури на підприємстві не слід. Тому, як наслідок, це 

може призвести не лише до низької продуктивності та спаду виробництва, але і до 

морального насильства в колективі, що обов‘язково вплине на трудові правовідносини 

працівників. Це  може призвести не лише до зміни умов трудового договору, але і до 

фактичного припинення трудових правовідносин. 

Україна 2006 р. ратифікувала Європейську соціальну хартію (переглянуту). Держава 

узяла на себе зобов'язання за 74 пунктами з 98 Хартії (переглянутої), серед яких обов‘язок 

виконувати і статтю 26, яка закріплює право на гідне ставлення на роботі, зокрема з метою 

забезпечення ефективного здійснення права всіх працівників на захист їх гідності на роботі. 
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Сторони зобов'язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників, 

поглиблювати поінформованість, поширювати інформацію про систематичні або явно 

негативні та образливі дії щодо окремих працівників на робочому місці або у зв'язку з 

виконанням роботи, сприяти запобіганню таким діям і вживати всіх відповідних заходів для 

захисту працівників від такої поведінки. Однак в актах чинного законодавства і в проекті 

Трудового кодексу України термін «моральне переслідування» відсутній, заходи із 

запобігання і юридичної відповідальності не передбачені. 

Зокрема, попри встановлений чинним трудовим законодавством перелік випадків, коли 

дозволяється розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, останній, за 

бажанням, завжди знаходить варіанти звільнення «небажаного працівника», спеціально 

створюючи для цього правові підстави. Так, штучно створюються умови для звільнення 

вагітних жінок, працівників із сімейними обов‘язками, а також працівників, які займають 

принципову позицію щодо захисту своїх трудових прав тощо. Штучно погіршуються умови 

праці, зменшується оплата праці до рівня мінімальної заробітної плати тощо. Моральне 

переслідування змушує працювати під стресом, що створює чимало особистісних проблем, 

відбувається посилення плинності кадрів, отруєння психологічного клімату, погіршення 

виробничих показників. Жертви морального переслідування відчувають синдром 

професійного «burn-out» (емоційне вигорання) – загальне фізичне і психічне виснаження. 

Такі працівники: регулярно відчувають на собі несправедливе поводження; звинувачуються 

у промахах, вчинених іншими; одержують занадто великі робочі завдання з метою змусити 

їх зірвати графік роботи; регулярно отримують погрози звільнення; не отримують 

заслуженого підвищення або отримують відмову в додатковому навчанні; стають об'єктом 

фізичного і вербального насильства.  

Останнім десятиліттям велика увага вчених приділяється вивченню синдрому 

професійного вигорання. Йому піддаються, зокрема, особи, які за родом діяльності багато 

спілкуються з іншими людьми: менеджери, лікарі, педагоги, соціальні працівники. Крім того, 

моральне переслідування може виникати на ґрунті гендерних відносин. Це серйозне 

порушення морально-етичних норм часом істотно відбивається на здоров'ї працівників. 

Економічні втрати є величезними. Вони складаються зі збитків фірми, пов'язаних з 

відсутністю працівників у зв‘язку з хворобою, плинністю кадрів і різким зниженням 

(приблизно на 27 %) ефективності праці. Наприклад, майже 1,5 млн. людей у Німеччині 

кожен день переживають моральне переслідування на робочому місці, що, за оцінкою 

Об'єднання німецьких профспілок (DGB), обходиться країні у 25 млрд. євро щорічно. Тому в 

деяких європейських державах, наприклад у Швеції, Німеччині, прийнято закони про 

моральне переслідування на робочому місці. Інші країни розробляють подібні 

закононопроекти. 

Оскільки, в Україні планується прийняття нового Трудового кодексу вже у 2017 році, то 

важливо включити до нього розділ, який би врегульовував питання корпоративної культури 

та  морального переслідування на робочому місці. При цьому на законодавчому рівні слід 

встановити чітку заборону такого переслідування як з боку роботодавців, так і з боку 

найманих працівників. 
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Ключовим елементом успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня 

узгодженості законодавства нашої країни з правовими нормами Євросоюзу. Натомість 
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сучасний стан приватного права України характеризується розбіжністю й суперечливістю, 

які існують у положеннях Цивільного та Господарського кодексу України та інших актах 

законодавства в регулюванні договірних відносин, що, у свою чергу, негативно позначається 

на практиці його застосування. Економічні інтеграційні процеси потребують відповідної 

правової інтеграції, зокрема, поступового наближення правового забезпечення майнових 

відносин товарного характеру в Україні до умов внутрішнього ринку ЄС, до правових засад і 

принципів, що діють на цьому ринку. 

Мета статті: комплексний аналіз значення досвіду уніфікації та гармонізації 

регулювання приватноправових відносин у ЄС для регулювання подібних відносин в 

Україні. 

З моменту проголошення незалежності, Україною здійснюється активна діяльність, 

спрямована на визначення власного місця в міжнародних інтеграційних процесах. Так, на 

зустрічі глав держав Європейського Співтовариства в Копенгагені у 1993 р. прийнято 

напрямок на розширення Європейського Союзу та включення до його складу країн 

Центральної та Східної Європи. 14 червня 1994 р. Україна стала однією з перших серед 

нових незалежних держав-правонаступниць СРСР, що уклала Угоду про партнерство і 

співробітництво з ЄС. З набранням чинності цієї Угоди (1 березня 1998 р.) відбулося 

визнання Української держави з боку ЄС і країн-членів та почався процес інтеграції нашої 

держави до ЄС. 

Основним стратегічним курсом України залишається курс на європейську інтеграцію. З 

огляду на це, важливим фактором повноцінного інтегрування до європейського простору є 

приведення правової системи України до принципів правого регулювання, які існують у 

Європейському Союзі. Подальший розвиток національного законодавства повинен на 

сьогодні поспівати за тими процесами, які відбуваються у праві Європи та переслідувати 

мету наблизити стан українського законодавства до останніх тенденцій європейського права. 

Особливо важливо це у сфері приватного права. 

У Європейському Союзі вже визріла концепція поетапної кодифікації приватного права 

Європейського Союзу, розпочинаючи з прийняття Договірного кодексу ЄС, згодом  

Європейського Цивільного кодексу і завершуючи Зводом приватного права ЄС. 

Європейський парламент своєю резолюцією від 26 травня 1989 р та повторно резолюцією від 

6 травня 1994 р. закликав юридичну академічну спільноту до створення Європейського 

кодексу приватного права. 

На основі вказаних парламентських резолюцій Міністерство юстиції Голландії 

організувало в 1997 р. в Гаазі конференцію під лозунгом ―До Цивільного кодексу‖. Під час 

цієї конференції виявилось, що переважна більшість європейських юристів висловились за 

ідею формування європейської кодифікації приватного права, здатної вирішити задачу 

інтенсивного порівняльного дослідження, яке вивільнене від обмежень представлення 

національних інтересів та розміщення політичної доцільності. 

Тому і була створена спеціальна Група щодо вивчення Європейського цивільного кодексу, 

у яку ввійшли найбільш видатні академіки ЄС і на яких покладалося завдання, провести 

порівняльне юридичне дослідження в сфері приватного права різних правових систем, з 

поміж країн-учасників. Завданням такого дослідження стало вироблення кодифікованого 

переліку принципів європейського права, для зобов‘язального права та основних аспектів 

права власності.  

Метою діяльності вказаної Групи було вивчення Європейського цивільного кодексу. Крім 

того, дане академічне дослідження було не тільки цінним вкладом у європейську юридичну 

науку, але й створило доступний та повністю анотований перелік принципів приватного 

права у різних правових сім‘ях сучасної Європи. З огляду на вказане, важливість участі 

України у даному проекті видається доволі важливою, враховуючи роль та значення нашої 

держави в інтеграційних процесах, що відбувається на загальному європейському просторі. 

Важливість вивчення вказаного правового акту для України, в першу чергу, полягає в 

тому, що він буде складати унікальну пан‘європейську кодифікацію, яка стане новим рівнем 

систематизації цивільного законодавства на міжнародному рівні та підґрунтям для наукового 

осмислення процесів розвитку європейського права та випрацювання відповідних нових 
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орієнтирів розвитку приватного законодавства України. Можливість вивчення вказаних 

процесів дасть можливість підготувати нову методологічну базу для зміни основних засад 

формування українського цивільного законодавства, буде сприяти його мобільності до 

потреб сучасності в контексті входження України до європейського простору 

Крім зазначеного вище, необхідним фактором такого зближення національного 

законодавства із передовими досягненнями європейської правової думки, нам видається, 

повинна стати більш тісніша співпраця українських вищих навчальних закладів та наукових 

установ із провідними приватноправовими школами країн - членів Європейського Союзу. 

Особливу увагу планується звернути на співпрацю із вищими навчальними закладами та 

науковими установами країн колишнього пострадянського простору та соціалістичного 

табору, які на сьогодні є новими членами ЄС. 

Водночас, Україна повинна бути у цьому процесі створення пан‘європейської кодифікації 

приватного права не стороннім спостерігачем, а активним учасником. Адже окремі 

напрацювання українських правничих шкіл у сфері приватного права можуть нарівні 

конкурувати із іншими зарубіжними країнами. Так, зокрема, на нашу думку, в частині 

регламентації інституту особистих немайнових прав фізичної особи саме цивільне 

законодавство України є одним із найбільш прогресивних у Європі.   
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Недостатня ефективність інноваційних процесів розвитку економіки України 

супроводжується невирішеністю проблеми щодо узгодження механізмів поєднання ринкових 

чинників з державними методами регулювання інноваційної діяльності, форм участі держави 

і бізнесу у фінансовому і інвестиційному забезпеченні інноваційної діяльності – все це 

негативним чином позначається на інноваційно-інвестиційній безпеці національної 

економіки. 

Аналіз джерел фінансування інноваційних заходів підприємств України за останні 

роки засвідчив, що із загальної суми використаних на інноваційні цілі фінансових ресурсів 

майже 60-70% становили власні кошти підприємств, 2 фінансування з державного бюджету 

дорівнювало приблизно 2-4%, кредитні ресурси становили 2-3%, кошти інвесторів - 1-2%. 

Висока ризикованість інноваційних проектів зумовлює низьку частку коштів інвесторів і 

кредитних ресурсів. 

Причинами виникнення проблеми недостатньо високої інноваційної активності 

суб‘єктів господарювання виступають як відсутність системного підходу щодо визначення 

пріоритетів державної політики в інноваційній сфері, державного замовлення на інноваційну 

продукцію, так і невизначеність принципів та механізму державно-приватного (публічно-

приватного) партнерства в інноваційній сфері [1] 
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Партнерство – це співпраця двох і більше осіб у певній сфері суспільної діяльності. 

Най- давнішою його формою, відомою сучасному українському праву, є договір про спільну 

ді- яльність (договір простого товариства), який вважається прообразом сучасних комерцій- 

них організацій [2, с. 276,277] – насамперед, господарських товариств. 

Державно-приватне партнерство у світовій практиці трактується у двох аспектах: по-

перше, як система відносин держави й бізнесу, що широко використовується як інструмент 

економічного й со- ціального розвитку на міжнародних, національних, регіональних, 

місцевих рів- нях; по-друге, як конкретні проекти, реалізовані спільно державними органа- 

ми й приватними компаніями на базі об‘єктів державної й муніципальної влас- ності [3, с. 

12]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство», державно-

приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою 

Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів 

місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім 

державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями 

(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 

цим Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного 

партнерства, визначеним цим Законом. На стороні приватного партнера у договорі, що 

укладається в рамках державно-приватного партнерства, можуть виступати декілька осіб, які 

відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами. Відносини між 

приватними партнерами та порядок визначення приватного партнера для представництва 

інтересів інших приватних партнерів у відносинах з державним партнером визначаються 

умовами договору, укладеного між приватними партнерами, або умовами договору, 

укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Такі особи несуть солідарну 

відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором, що укладається в рамках 

державно-приватного партнерства. 

Законодавчо обґрунтованими та апробованими на практиці формами реалізації ДПП 

на цей час є: концесія; оренда державного майна; лізинг; угода про розподіл продукції; 

договір управління державним майном; договір про спільну діяльність; державно-приватні 

підприємства. 

Одночасно розширюється використання механізмів державно-приватного партнерства 

в науково-технічній та інноваційній сферах. Для переважної більшості держав характерним є 

підвищення інтересу до розвитку науково- дослідних проектів ДПП. Такий інтерес 

виражається в розробці спеціального законодавства в цій сфері, зростанні бюджетних витрат 

на певні програми державно-приватного партнерства, включенні їх до стратегій 

інноваційного розвитку.  

Закон України «Про державно-приватне партнерство» № 2404-VI, підписаний 

Президентом 01 липня 2010 р., не включає до пріоритетних сфер застосування ДПП освіту, 

науково-дослідну діяльність та інноваційну сферу, хоча й не забороняє такого використання: 

«державно-приватне партнерство може засто- совуватися в інших сферах діяльності, крім 

видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно 

державним підпри- ємствам, установам та організаціям» [4]. У той час, як у проекті Закону 

України «Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні», 

схваленим Кабінетом Міністрів України 17.09.2008 р., наукова діяльність та інноваційна 

сфера були названі серед основних галузей, де передбачено розгортання проектів ДПП. 

Причиною можна вважати неготовність як держави, так і приватного сектора до 

впровадження традиційно прийнятих у світі механізмів державно-приватного партнерства в 

науковій та інноваційній сферах. Водночас, як показує практика, запорукою успіху проектів 

ДПП у науково- дослідній та інноваційній сферах є політична підтримка таких проектів з 

боку уряду, проголошення їх пріоритету та ключової ролі у формуванні національної 

інноваційної системи. 
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№ Область станом на 1 серпня 2016 

  
концесія 

спільна 

діяльність 

договір 

ДПП 
Разом 

1 Вінницька 0 0 0 0 

2 Волинська 0 0 0 0 

3 Дніпропетровська 0 0 0 0 

4 Донецька 3 4 0 7 

5 Житомирська 0 1 0 1 

6 Закарпатська 3 1 0 4 

7 Запорізька 6 0 0 6 

8 Івано-Франківська 1 1 0 2 

9 Київська 10 0 1 11 

10 Кіровоградська 0 1 0 1 

11 Луганська 1 0 0 1 

12 Львівська 3 1 0 4 

13 Миколаївська 14 1 0 15 

14 Одеська 0 14 0 14 

15 Полтавська 109 4 0 113 

16 Рівненська 0 0 0 0 

17 Сумська 0 0 0 0 

18 Тернопільська 0 2 0 2 

19 Харківська 1 0 0 1 

20 Херсонська 1 1 0 2 

21 Хмельницька 1 0 0 1 

22 Черкаська 0 0 0 0 

23 Чернівецька 0 0 0 0 

24 Чернігівська 0 1 0 1 

25 КМДА 0 0 0 0 

РАЗОМ 153 32 1 186 

За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні: 

 на 1 січня 2016 року на засадах державно-приватного партнерства реалізувалося 177 

проектів (укладено 146 договорів концесії, 31 договір про спільну діяльність). 

 на 1 серпня 2016 року на засадах державно-приватного партнерства реалізується 185 

проектів (укладено 153 договорів концесії, 31 договір про спільну діяльність, 1 

договір державно-приватного партнерства). 

 на 1 січня 2017 року на засадах державно-приватного партнерства реалізувалося 186 

проектів (укладено 154 договорів концесії, 32 договір про спільну діяльність, 1 

договір державно-приватного партнерства). 

Зазначені проекти реалізуються в наступних сферах господарської діяльності: 

оброблення відходів (112 проектів, що становить 60,5% від загальної кількості); 

збір, очищення та розподілення води (37 проектів, що становить 20% від загальної 

кількості); 

будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг 

на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових 

портів та їх інфраструктури (16 проектів, що становить 8,6% від загальної кількості); 

виробництво, транспортування і постачання тепла (6 проектів, що становить 3,2% від 

загальної кількості); 

виробництво, розподілення та постачання електричної енергії (5 проектів, що 

становить 2,7% від загальної кількості); 

управління нерухомістю (2 проекти, що становить 1,1% від загальної кількості); 

пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування (1 проект, що 

становить 0,5% від загальної кількості); 
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туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт (1 проект, що становить 0,5% від 

загальної кількості); 

інші (6 проектів, що становить 2,9% від загальної кількості). 

Важливим кроком на шляху до інноваційного етапу розвитку економіки України 

може бути Закон України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 року. Він покликаний 

регулювати правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані зі створенням та 

функціонуванням наукових парків, як однієї з форм державно-приватного партнерства, і 

спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва, впровадження 

інноваційних продуктів і інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках [5]. 

Основу функціонування наукових парків формує взаємодія державного і приватного капіта-

лу з метою розвитку науки, технологій і техніки, адаптації науково-технічного комплексу 

до вимог ринкової економіки, а також створення умов для зростання недержавних 

інвестицій. Аналіз даного закону, поряд з позитивною оцінкою, викликає ряд питань. Чи 

зможуть вищі навчальні заклади, навіть IV рівня акредитації, у нинішніх умовах розробляти 

інноваційну продукцію на явно застарілій матеріально-технічній базі? Протягом останніх 

двох десятиліть фінансування навчальних закладів дозволяло фактично тільки виплачувати 

заробітну плату співробітникам, і не більше. Яким чином будуть дотримуватися права на 

інтелектуальну власність в умовах повної відсутності автономії університетів від 

міністерства освіти і науки? Можливо, пошук відповідей на дані питання буде полегшений 

у зв'язку зі створенням на базі шести українських університетів дослідницьких центрів, 

покликаних виробляти нові ідеї, позиції, підходи, у тому числі і відносно механізмів 

інноваційного розвитку економіки. Хочеться сподіватися, що згаданий закон не стане 

черговим викривленням у досить великому списку нормативних документів, які формують 

інноваційну систему в Україні, проте не приводять до яких-небудь реальних зрушень. 

Висновки. Підводячи підсумки, слід неодмінно зауважити, що роль держави у 

взаємодії з бізнесом не означає наміру диктувати пріоритети виробникам і споживачам 

інноваційної продукції. Держава не повинна підміняти бізнес, однак вона зобов'язана 

повернути собі законне і повноцінне право голосу при формуванні ви- сокотехнологічної 

сфери. Як показує світовий досвід, без певного втручання держави, особливо на 

початковому етапі, не обійтися. Важливою умовою для успішної реалізації державно-

приватного партнерства є наявність передбачуваного і сталого інституціонального 

середовища. Це необхідно для того, щоб ризик приватного бізнесу був для нього 

прийнятним, що припускає ефективність правового захисту приватної власності, надійність 

фінансових ринків, стале фінансове становище партнерів, прозорість виконання угод. Крім 

цього, важливо забезпечити уявлення про партнерство як про справедливий, відкритий 

інститут, що створюється в інтересах суспільства. Державно-приватне партнерство з метою 

набуття особливої успішності потребує формування єдиного центру, який би здійснював 

координацію усієї внутрішньої і зовнішньої політики країни у сфері взаємодії держави і 

бізнесу, моніторинг їх сумісної інноваційної діяльності. Адже нинішня світова економічна 

криза неминуче викличе нову інноваційну хвилю. Зміцнять своє становище технологічні 

лідери минулих років і з'являться нові. Україні життєво важливо для забезпечення сталого 

зростання спробувати надолужити або перебороти критичне відставання в технологічному 

розвитку. Тому необхідно формування такої інноваційної системи країни, що буде здатна 

об'єднати зусилля державних органів управління усіх рівнів, організацій науково-

технічного комплексу і підприємницького сектора економіки з метою прискореного 

використання досягнень науки і технологій, реалізації стратегічних національних 

пріоритетів країни. 
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НЕ КАЖИ ГОП, ПОКИ НЕ ПЕРЕСКОЧИШ 

Сокол М.Ю. 

ст. викладач 

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ ім. ак. Ю. Бугая 

 

Ми хочемо в Європу, робимо до неї крок за кроком.  Було зроблено черговий крок, 

тільки не зрозуміло, Україна до Європи чи Європа назустріч Україні.  

Останні роки нам обіцяли, а ми чекали безвізового режиму з ЄС. Нарешті 

Європарламент проголосував за внесення України до переліку країн,  громадянам яких 

скасовуються візові вимоги. Більшість євродепутатів проголосували за відповідне рішення. 

Європарламент проголосував за надання безвізу українцям, але це не означає, що 

завтра ми зможемо їздити без віз. Нам ще залишилось пройти формальні процедурні кроки 

для того, аби безвізовий режим запрацював на практиці - 26 квітня 2017 року має відбутися 

голосування в Комітеті постійних представників ЄС (COREPER), під час якого голосують 

посли країн ЄС. Потім це рішення рекомендують підтримати Раді міністрів ЄС, вона має 

погоджувати такі рішення кваліфікованою більшістю. 

 Нині, звичайно, багато хто маніпулює, що сьогоднішнє рішення Європарламенту – 

ще не кінець, і нам можуть далі заблокувати на етапі погодження Радою ЄС. Але насправді, 

це не так. Це формальне рішення, де не має вже виникнути ніяких перешкод.  

Після підтримки Радою ЄС рішення підписує голова Європарламенту і представник 

головуючої країни в ЄС. Потім буде публікація цього рішення у офіційному журналі ЄС, 

після неї треба відрахувати 21 день. Відтоді рішення і вступає у силу. Якщо прикинути, то, 

можливо в кінці червня ми очікуємо, що українці вже на практиці зможуть скористатися 

правом – перетинати кордони Шенгену без віз. 

Безвізовий режим — це лише перша сходинка інтеграції в рамках «міжлюдських 

контактів». Безвіз дає свободи, але вони менші, ніж вступ до Шенгенської зони. Чи, тим 

більше, вступ до Євросоюзу, який через певний час дає громадянам будь-якої країни ЄС 

однакові права на роботу. Україна ще далека від цієї мети і для її досягнення необхідно і час, 

і вчинення ряду вимог, які висьавляються ЄС. Безвізовий режим далеко не тотожний 

входженню в Шенгенську зону. Всередині Шенгенської зони ви взагалі не маєте показувати 

паспорт під час перетину кордону між країнами. Натомість у рамках безвізового режиму ви 

маєте показувати паспорт. Інша річ, — що він не мусить мати візи. В аеропортах також 

нічого не зміниться: громадяни України ставатимуть в чергу до віконця «всі паспорти», а не 

в віконце для громадян ЄС та Шенгенської зони. 

Громадянам України слід звернути увагу на застереження і вимоги, які вони повинні 

виконати, щоб в'їзджати на територію Євросоюзу без попереднього відвідування посольства 

або консульства тієї чи іншої країни ЄС.  

Візи українцям не будуть потрібні для подорожей у всі держави ЄС, за винятком 

Великобританії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на ті країни що не входять 

до Євросоюзу - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. 

Українці вважають, що після прийняття такого рішення вже завтра ми зможемо вільно 

без візи потрапити до країн ЄС.  Але це уявлення помилкове. Тим, хто захоче потрапити в 

Європу без візи, необхідно пам‘ятати про обмеження , які накладають європейці на 

спрощену систему перетину кордону ЄС для українців. 

http://www.strana-oz.ru/
http://www.president.gov.ua/
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По-перше, без візи до Євросоюзу можна потрапити тільки з біометричним паспортом. 

По-друге, віза не потрібна виключно при короткострокових поїздках – до 90 днів. 

Якщо людина затримається на довше, то як наслідок можуть заборонити в‘їзд на територію 

ЄС. 

По-третє, «безвізова» поїздка виключає можливість працевлаштування в Європі. 

Якщо ви виявите бажання поїхати в ЄС, щоб знайти роботу, отримати візу таки доведеться. 

По-четверте, ви можете їхати на навчання до Євросоюзу без візи тільки якщо 

навчання триває не більше 90 днів. Інакше, знову ж таки, потрібна віза.  

Процедура перетину кордону при безвізовому режимі буде передбачати дві умови. 

По-перше, при перетині кордону потрібно буде мати: 

- біометричний паспорт для виїзду за кордон; 

- підтвердження наявності коштів (зазвичай це доводять випискою з банківського 

рахунку чи пред'явленням готівки у розрахунку 50 доларів на добу перебування); 

- документи про мету поїздки (запрошення від родичів, знайомих або, наприклад, на 

конференцію) чи про місце проживання (бронювання готелю); 

- поліс медичного страхування; 

- поліс страхування цивільної відповідальності автовласника (у випадку подорожі 

автомобілем); 

- підтвердження планів повернутися в Україну, якщо такі є  (зворотний квиток). 

По-друге, вирішувати чи впускати вас на територію ЄС тепер буде не консул, а 

прикордонник. 

Причинами відмови можуть стати: 

- відсутність коштів; 

- відсутність необхідних документів (наприклад, бронювання готелю чи запрошення); 

- перебування особи у "чорному списку" (раніше була заборона на в'їзд). 

Або просто ви не сподобаєтесь прикордоннику, а він вже вигадає підставу щоб вас не 

впустити на територію ЄС. 

В теорії, щоб потрапити до ЄС без візи, нам вистачить лише біометричного паспорта. 

Але в реальному житті цього не вистачить, на митниці працівники мають право попросити 

документи, які підтверджують платоспроможність та належні умови перебування відвідувача 

ЄС. Можливо їх зацікавить мета поїздки, яку ви повинні підтвердити документально.  

Якщо розглянути всі правила без візу, то бачимо, що потрібно мати при собі всі ті 

документи, які збираються при оформленні візи. Різниця тільки в тому, що ви заощадите 35 

євро, оплата візового збору та часу на її отримання. А якщо у вас не було часу для 

оформлення візи, ще додаткові витрати на  послуги особи, яка може вам в цьому допомогти.  

Ось вам і безвізовий режим… 

Помилково вважається, що безвізовий режим дасть дозвіл на роботу чи навчання в 

країнах ЄС. Для отримання таких дозволів потрібно, як і сьогодні, отримувати національні 

візи з наданням такого права.  В кожному разі, попри ці обмеження, безвізовий режим 

надасть величезні плюси українцям, які нарешті зможуть їздити в Шенгенський простір без 

віз. А тому мати «доступ до Європи» стане значно простіше.  

Якщо сподіватися на краще, то безвізовий режим буде сприяти зростанню мобільності 

та контактів в усіх напрямках: туризм, родинні зв'язки, бізнес, наукове співробітництво, 

міжкультурний діалог.    Введення ЄС безвізового режиму для України буде свідчити про 

високу довіру держав-членів та інституцій ЄС до рівня безпеки документів, управління 

кордоном, запобігання нелегальній міграції, боротьбі з організованою злочинністю і 

забезпечення прав і свобод людини в Україні. 

     Безвізовий режим України з країнами Європейського Союзу − вже практично 

реальність. Будемо чекати затвердження і нових перспектив, які відкриються для українців 

після запровадження безвізового режиму. 
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 Статтею 3 Закону України «Про оплату праці» та статтею 95 Кодексу Законів про 

працю України (далі КЗпП України) визначено, що мінімальна заробітна плата є державною 

соціальною гарантією, обов‘язковою на всій території України для підприємств,установ, 

організацій усіх форм власності   і господарювання та фізичних осіб, які використовують 

працю найманих працівників[1]. При цьому її розмір встановлюється за просту, 

некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником 

місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) [2].  

Практика приватних підприємств показує, що, в більшості випадків, майже всі 

наймані працівники отримують мінімальну заробітну плату. Дещо інша ситуація з 

державними підприємствами, де оклади працівників визначені відповідно до посад та 

колективного договору [2]. 

Верховна Рада прийняла закон, за яким мінімальна зарплата з 1 січня 2017 року 

складає 3200 грн. Але чомусь мало хто зрадів такій новині, а для підприємців малого бізнесу 

фактично настав «кінець підприємницької діяльності». За теперішньої економічної 

політики,поточної економічної ситуації та нинішнім законодавством, підвищення 

мінімальної зарплати вдвічі збільшить скорочення некваліфікованої робочої сили, збільшить 

податковий тиск на малий бізнес і зменшить субсидії малозабезпеченим громадянам. Вище 

перелічені фактори ведуть до безробіття та збіднення великої частини населення України, а 

також збільшиться розмір тіньової економіки. Підвищення мінімальної заробітної плати з 

1600 грн. до 3200 грн. в місяць зовсім не означає, що ті, хто отримував 1600 грн. в місяць, 

автоматично отримуватимуть 3200 грн [4]. 

Для тих, хто отримував мінімальну зарплату і доплату в «конверті» буде два варіанти 

– або роботодавець переведе частину «конверта» в офіційну зарплату і буде виплачувати 

збільшену суму в Пенсійний фонд (єдиний соціальний внесок) і в бюджет (податок на 

доходи фізичних осіб), або, що більш імовірно, переведе таких співробітників на неповний 

робочий день і «заощадить» на платежі державі. Для некваліфікованої робочої сили, яка не 

одержує зарплати в «конверті», варіанти гірше – або неповний робочий день, або звільнення. 

 Відповідно до сайту статистики України станом на 01 березня 2017року по всій 

Україні закрилося близько 331,1 тис. підприємців малого бізнесу, в тому числі по 

Чернігівській області близько 2,5 тис [3]. Тому що, підприємці,які займаються малим 

бізнесом переважно не в змозі оплачувати додаткові витрати у зв‘язку зі збільшенням 

«мінімалки». Обсяг доходів у підприємств не збільшується  – економіка стоїть. У 

підприємців немає звідки взяти гроші на підвищення зарплат у бізнесі. Поступово 

підприємства перекладають збільшені витрати на зарплату на вартість товарів і послуг, але 

поки що все одно залишаються в мінусі. На даний момент ми бачимо ситуацію в економіці: 

ніяких інвестицій, ніяких пільг з оподаткування (крім ЄСВ), щоб зацікавити малий бізнес –

 немає! Прогнозується,що до кінця 2017 року більшість підприємств піде в тінь глибше, або і 

взагалі закриється  – переконані спеціалісти [5].   Водночас існує ризик росту безробіття на 

малих підприємствах, які не можуть підвищити зарплату працівникам, у яких вона нижча за 

3 200 грн. Тому можна очікувати скорочень шляхом оптимізації процесів і закриття бізнесів. 

Закриття малих підприємств прогнозує зростання безробіття в Україні. Найбільше 

страждатимуть жителі сіл. В селах, які далеко від міста і так шанс на працевлаштування 

мінімальний, а із закриттям малого бізнесу,то взагалі шансу ніякого. З вищесказаного 

випливає наступне – вимирання села, бо молоді жителі села будуть поступово від‘їжджати 

до міста в пошуках роботи. 

Вплив на інфляцію, ймовірно, буде помірним, особливо щодо інфляції попиту. Разом з 

тим, є певні застереження щодо інфляції з боку пропозиції. Ринки України переважно 
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працюють за принципами олігополії та монополій, тож частину збільшення видатків на 

оплату праці роботодавці вкладуть у підвищення своїх цін. Додаткова інфляція може 

становити до 2 відсоткових пунктів до очікуваної, за якої не йшлося про підвищення 

мінімальної заробітної плати до 3 200 грн.  

Доцільно вважати,якщо мінімальна зарплата зростала б поступово на протязі 

2017року то ризиків для влади і обурень зі сторони громадян було б набагату менше. 

Щоквартальне підвищення не лише є меншим шоком, а й дозволить дослідити вплив зміни 

на інші показники (ЄСВ для платників податків на спрощеній системі оподаткування, єдиний 

податок для першої-другої групп; розмір податку на нерухомість; мінімальний розмір 

статутного капіталу акціонерного товариства; окремі штрафи, наприклад, при порушеннях у 

використанні РРО; сплату при порушенні авторського права, окремі судові збори тощо). 

Відмовитися від оголошеного підвищення мінімальної зарплати уже неможливо: це 

буде політичним самогубством. Вплив на бюджет, ймовірно, виявиться нейтральним, 

оскільки більші видатки на зарплати бюджетним працівникам можна буде профінансувати 

завдяки вищим надходженням від ПДФО та ПДВ, а також певному скороченню видатків на 

надання субсидій на 2017-2018 роки. 

Уряду варто відв'язати більшість показників, пов'язаних з мінімальною зарплатою. 

Зокрема, йдеться про більшість штрафів та санкцій, а також рівень зарплат суддів, 

прокурорів та депутатів. Варто також скасувати норматив обов'язковості тарифної сітки на 

виробництві. Це знизить втручання держави в механізми визначення рівня зарплат. 

Можливе збільшення безробіття необхідно врахувати при плануванні бюджету 

Державної служби зайнятості. Зокрема, йдеться про підвищення фінансування виплат з 

безробіття. Водночас важливо збільшити фінансування активних заходів сприяння 

зайнятості, що може виявитися нагально важливим для окремих регіонів [5]. 

Вплив підвищення мінімальної зарплати на депресивні регіони може бути вкрай 

негативним, але оцінити такий вплив поки що складно з огляду на брак даних. 

При цьому негативний вплив, найвірогідніше, буде більшим для малого бізнесу. Тому 

уряду варто впровадити ефективні заходи із сприяння розвитку малого та середнього бізнесу 

(відповідна стратегія була розроблена і відкладена) що дозволить бізнесу пристосуватися до 

нових умов. Надалі уряду варто дотримуватися запропонованого ним підходу: відв'язати 

мінімальну зарплату від прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної зарплати можна 

визначати відносно середньої (30-40% від середньої), який є показником, що ліпше 

відображає стан справ на ринку праці. 

З вище викладеного матеріалу можна зробити висновки, що в уряду було на меті 

зменшити відсоток тіньових коштів в Україні, але із-за підвищення мінімальної заробітної 

плати та податків, багато підприємців малого бізнесу «пішли в тінь».    
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Сім‘я є одним із найважливіших інститутів духовного, інтелектуального, культурного 

та соціального розвитку особистості, оскільки саме в сім‘ї беруть початок світогляд, 

морально-естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтири 

дитини, тобто усі ті якості, які згодом становитимуть її сутність як людини. Але нажаль, за 

останні роки в нашій країні зросла кількість дітей-сиріт і дітей, що в силу різних причин 

залишилися без батьківської опіки  при живих батьках. Сьогодні десятки тисяч дітей в 

Україні виховуються в інтернатах. Більшість людей досі вважає це прийнятним, оскільки 

сироти ростуть «не на вулиці». Але наслідки такого виховання насправді є руйнівними і для 

самих дітей, і для суспільства. Альтернативою інтернатам є дитячі будинки сімейного типу 

(далі ДБСП) – це відносно нова форма сімейного виховання. Розвиток ДБСТ обумовлений: 

визначенням державних пріоритетів сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування; необхідністю забезпечення права кожної дитини на виховання в 

сім‘ї; соціальними потребами гуманістичного виховання; необхідністю забезпечення 

оптимальних умов для життєдіяльності дитини у випадку позбавлення родинного оточення 

[5]. 

У Сімейному кодексі України ДБСТ визначається як окрема сім'я, що створюється за 

бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення 

сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування [1]. Загальна кількість дітей у ДБСТ не повинна 

перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей [3]. Створення ДБСТ регламентується 

державними документами, зокрема Сімейним кодексом України [1] та Положенням про 

дитячий будинок сімейного типу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 

564 від 26.04.2002 р. [2]. Розвиток ДБСТ в Україні зумовлений тим, що виховний потенціал 

ДБСТ як форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, має як позитивні особливості, так і негативні. 

 В Україні продовжує збільшуватися кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Якщо на 

кінець 2010 року у сімейних будинках виховувалася 2081 дитина (33,4% від загальної 

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), то станом на початок 

2016 року – 5543 дітей (48,3%). До того ж появою ДБСТ в Україні вдалося зупинити 

зростання міждержавного усиновлення та змінити пріоритети щодо переваги національного 

усиновлення. На сьогодні  країні спостерігається стійка тенденція – більше ніж вдвічі  

переваги усиновлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

українцями над усиновленням іноземними громадянам. 

За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати. Суми 

коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, 

переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців. 

Діти, які виховуються в ДБСП, не втрачають статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, що передбачає залишення пільг, які гарантуються державою таким 

дітям: при отриманні житлової площі, влаштуванні на навчання, матеріальної підтримки 

тощо. У випадку, якщо за дитиною закріплено майно та житло, воно зберігається до 

досягнення вихованцем повноліття, відповідальність за його збереження покладається на 

органи опіки та піклування за місцем знаходження майна. Досвід 

функціонування дитячих будинків сімейного типу в Україні засвідчує, що їхні соціальні 

функції як соціального інституту не відрізняються від функціювання звичайної біологічної 

сім‘ї [3]. 
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Негативною тенденцією в Україні вважається те, що перевага, віддається дітям 

працездатного віку, мало хто бажає брати до сім‘ї дітей раннього віку, з ослабленим 

здоров‘ям, дітей-інвалідів тощо. Також майже всі батьки будинків дитячого типу відчували 

адміністративні перешкоди, які заважали брати дітей з Будинку малятка, інтернату. До того 

ж як правило будинки сімейного типу потерпають від того, що існують на загальних засадах 

і користуються тільки тими благами, які їм доступні. Будинки сімейного типу часто не 

можуть отримати ефективної системної допомоги з боку міських та обласних служб, бо їхні 

штати і рівень кваліфікації інколи не відповідають тим проблемам, які потрібно вирішувати 

(тривале вирішення питання з житлом, меблями, формуванням кошторису (у батьків було 

власне житло, меблі, але для створення дитячого будинку сімейного типу його було 

недостатньо);не готовність місцевої влади до створення прийомної сім'ї (відсутність 

відповідних юридичних документів на рівні району); труднощі пов'язані з 

невідрегульованістю фінансових форм звітності). Надання соціальних послуг сімї в першу 

чергу спрямоване на створення сприятливих умов щодо розвитку, виховання, утримання 

дитини [2]. Тобто завданням соціального супроводу не є створення "оазису щастя" в окремій 

сімї, а створення необхідних умов для розвитку прийомної дитини. Частіш за все, дітей 

виховують небагаті сім‘ї, які не завжди можуть створити належних умов для всебічного 

розвитку дітей. Навіть ті кошти, які надходять у будинки сімейного типу, не дають змоги 

реалізувати всі бажання дітей. В багатьох випадках ДБСТ все більше нагадує міні-інтернат, 

ніж родину. Завантаженість батьків-ихователей як у фізичному, так і психолого-

педадогічному аспектах не дозволяє приділити кожній дитині належної турботи та уваги [4]. 

Значна частина батьків - вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних 

батьків (особливо тих, хто має стаж цієї діяльності більше 7 років) на момент розміщення у 

них першої дитини не отримали належної психологічної, педагогічної, юридичної підготовки 

щодо виховання даної категорії дітей.( Наявність цих знань на початку створення прийомної 

сім'ї та дитячого будинку сімейного типу та належного соціального супроводу значною 

мірою підвищили б ефективність батьківської допомоги у подоланні дитиною негативного 

життєвого досвіду та наслідків деривації, а також дозволили б батькам почуватися юридично 

захищеними при виникненні суперечок.) 

Дослідження показали, що найпрогресивнішими формами соціалізації та виховання 

дітей є батько та мати, в нашому випадку альтернативою для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування будуть дитячі будинки сімейного типу. Що стосовно якості 

процесу виховання в дитячих будинках сімейного типу, то вона залежить від особистості 

батьків-вихователів, їхньої педагогічної компетентності. Однак питання  якості виховного 

впливу батьків-вихователів визначається на сьогодні таким, що вимагає більш докладної 

уваги фахівців. Проаналізувавши данні за 2016 рік можна з упевненістю говорити, що на 

сучасному етапі вже є позитивні зрушення у розвитку дитячих будинків сімейного типу, 

існує необхідність подальшого вдосконалення житлово–побутових питань та підвищення 

ефективності їх соціального супроводу. 
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За останні роки, на думку спеціалістів, наркоманія в Україні набула вигляду епідемії. 

Жахливим є те, що кiлькiсть наркозалежних з кожним роком зростає, а їх вiк - зменшується. 

Наркоманiя молодшає i затягує у свої тенета все бiльше й бiльше людей вiком вiд 13 до 20 

рокiв. У деяких сiм‘ях iснують поколiння наркоманiв, де наркотики вживають i дорослi, i 

дiти.  

Проблема наркоманiї серед підлітків - це глобальна проблема нашого суспiльства, 

проблема бiльше соцiально-економiчна, анiж медична. I боротися потрiбно не з 

наркоманами, а саме з наркоманiєю як з явищем.  

Наркоманія серед підлітків – це хворобливий потяг до вживання наркотиків. Саме 

слово наркоманія складається з двох грецьких слів і означає «заціпеніння» й «манія, 

пристрасть». Насьогодні наркоманія - явище досить поширене, особливо, коли наркотики 

продаються досить відкрито і поширюються через інтернет. Крім того, деякі медичні 

препарати, в яких містяться наркотичні речовини, вільно відпускаються в аптеках без 

рецепта. Найбільшою проблемою сьогодення є те,що наркотичні засоби починають вживати 

діти. 

Дитина, що йде по шляху наркомана, поступово знищує свої кращі моральні якості; 

стає психічно не цілком нормальною; втрачає друзів; не хоче навчатись та здобувати нові 

знання; втрачає знання,якими раніше володіла; не може придбати професію або залишається 

без роботи; втягується в злочинне середовище; приносить безодню нещасть собі і 

оточуючим, і, нарешті, повільно і вірно руйнує своє особисте тіло.Зовнішній вигляд 

наркомана далекий від привабливого: сіре обличчя, суха шкіра, волосся та зуби поступово 

випадають. У них значно послаблена пам'ять, вони не в змозі запам'ятати прочитане. А також 

не для кого не таємниця,що у наркоманів народжуються діти з тяжкими фізичними та 

психічними вадами. 

З проблемою наркоманії серед підлітків зіткнулися не лише в Україні,а й в усьому 

світі. В усьому світі кількість наркоманів зростає, Україна не є виключенням. Ті, хто вживає 

наркотики, без них обійтись уже не можуть і потребують тільки щоденного збільшення доз. 

За даними опитувань в соц..мережі, п‘ята частка молодих людей знайома з дією наркотиків. 

Кількість молоді, що вживає наркотики щороку зростає на 5-6 %, серед учнів ПТУ і 

студентів ВНЗ цей відсоток сягає 8,9 % та 11,5 % відповідно. Аналіз показників у 

гендерному розрізі показує, що хлопці частіше, ніж дівчата цікавляться наркотиками. 

Було проведено анонімне соціологічне опитування в соц.мережах 

(Вконтакті,Однокласники та Фейсбук) на тему: «Ні наркоманії в моєму домі». Результати 

шокували,адже було виявлено, що 69% опитаних віком 15-34 роки мали досвід вживання 

будь-яких наркотичних речовин протягом життя. Найбільш поширеною речовиною є 

марихуана або гашиш – її вживали 42% опитуваних. Екстазі вживали 7% опитуваних. Перше 

вживання наркотичних речовин у 47% опитуваних відбулось у віці 12-16 років, ще у 32% – 

від 17 до 18 років, а у віці 19-28 років – 30% молодих людей. Серед чоловіків найбільший 

відсоток – 34,4% спробували вперше наркотичні речовини у віці від 12 до 16 років, а серед 

жінок – 44,4% у віці 19-28 років. Тенденція показує, що молоді люди чоловічої статі раніше 

пробують вживання наркотиків, ніж жінки. Протягом останніх 30 днів перед опитуванням, 

про вживання наркотичних речовин принаймні один раз на тиждень повідомили 15% тих, 

хто мав досвід вживання наркотиків та 29% повідомили, що вживали наркотики рідше 

одного разу на тиждень. Найбільший відсоток виявився серед підлітків 15-17 років – 25%. 

Найменший відсоток, а саме 11% – серед молоді 26-30 років. 56% опитуваних вважають, що 

наркотики придбати швидки та дуже легко, якщо цього захотіти. Серед тих респондентів, які 

мали досвід вживання наркотиків, відповіді розподілились наступним чином – 63% 

опитуваних вважають, що будь – які наркотики придбати швидки та дуже легко. При цьому, 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
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80% вважають легким придбати марихуану або гашиш, героїн та кокаїн – 29%, легко 

придбати екстазі вважають можливим 38% молодих людей. Також, 36% опитаних (які мають 

досвід вживання наркотиків) вважають,що дуже легко можна придбати декілька 

наркотичних речовин одночасно [3]. 

Подібне опитування було проведено в декількох навчальних закладах міста Чернігова. 

Результати показали, що 39% опитаних віком 15-23 роки мали досвід вживання будь-яких 

наркотичних речовин протягом життя. Марихуану вживали 9% опитуваних. Екстазі вживали 

2% опитуваних. Перше вживання наркотичних речовин у 17% опитуваних відбулось у віці 

12-16 років, ще  у 12% – від 17 до 18 років, а у віці 19-28 років – 10% молодих людей. 

Протягом останніх 30 днів перед опитуванням, про вживання наркотичних речовин 

принаймні один раз на тиждень повідомили 7% тих, хто мав досвід вживання наркотиків та 

17% повідомили, що вживали наркотики рідше одного разу на тиждень. 82% опитуваних 

вважають, що наркотики придбати швидки та дуже легко, якщо цього захотіти. Для 43% 

опитаних причиною вживання наркотичних засобів стала «дурна компанія», ще 24% вперше 

опробували дію наркотиків на собі із зацікавленості. Серед тих респондентів, які мали досвід 

вживання наркотиків 71% опитуваних вважають, що будь – які наркотики придбати швидко 

та дуже легко.  

Із результатів опитування,можемо зробити висновки,що наркоманія серед 

неповнолітніх українців,а в тому числі чернігівців стає масовою і перетворюється на стиль 

життя. Можна спостерігати,що дедалі чіткіше відбувається формування обумовленої системи 

«спосіб життя - злочини». Все частіше злочинні діяння становлять складену систему 

взаємовідносин неповнолітніх з навколишнім світом і розглядаються як визначений спосіб 

організації їх життєдіяльності відповідно до індивідуально-психологічних, суб‘єктивно - 

особистісних умов життя. Сьогодні злочинний спосіб життя поступово стає домінуючим 

видом поведінки неповнолітніх. Ажде, все частіше ми можемо спостерігати випадки 

агресивної поведінки неповнолітньої дитини по відношенню до одноліток; значною мірою 

зросли крадіжки серед неповнолітніх; за останні роки зафіксовано десятки суїцидів. 

 Вважається, що «щепленням» проти наркотиків може бути тільки бар‘єр їхньої 

несприйнятливості, що виховується з дитинства. Як вважають фахівці, якщо профілактична 

робота ведеться на належному рівні, гостроту проблеми наркоманії можна знизити на 40 %. 

Тому профілактична стратегія повинна стати основним напрямком боротьби із цим 

соціальним лихом, зокрема, правильне виховання підлітків та молоді в закладах освіти, 

використання ЗМІ в інтересах пропаганди здорового способу життя, застосування засобів 

інформаційного впливу, адаптованих до молодіжної аудиторії, під час проведення заходів в 

закладах культури і дозвілля, тощо. Доречно б було проводии профілактичні бесіди в 

навчальних закладах разом з психологом та батьками. Зробити обов‘язковим щорічне 

медичне обстеження на вживання наркотичних засобів за місцем роботи чи місце навчання. 

Запровадити в розважальних закладах та місцях проведення дозвілля молоді (кафе, 

дискотеки, нічні клуби, тощо) чергування поліції, а також проводити  перевірки з метою 

припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів. Саме ці важливі заходи 

стануть на заваді поширення соціального лиха у суспільстві – наркоманії. 
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ПОНЯТТЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ  

Терещенко А.В. 

старший викладач 

Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «МНТУ» 

 

На сьогодні потреба в чіткому визначенні поняття «трудова міграція» стає все 

актуальнішою, якщо зважити на зростаючу диверсифікацію міґраційних потоків.  

Власне, термін «міграція» походить від латинського слова migratio, що означає 

переселення,переміщення. Соціологічні словники визначають міґрацію як «географічний рух 

індивідів, груп індивідів, тобто мобільність людей у вужчому або ширшому географічному 

просторі» [6, с.371]. Схоже тлумачення міститься і в демографічному енциклопедичному 

словнику: «Міґрація населення − переміщення людей (міґрантів) через кордони тих чи інших 

адміністративно-територіальних одиниць зі зміною місця проживання назавжди або на 

більш-менш тривалий час» [7, с.228]. Проте, у цих (та й багатьох інших) визначеннях не 

беруться до уваги короткотермінові міґрації і не зазначається, на який саме період потрібно 

змінити місце проживання, аби ця зміна вважалася міграцією. Слід зауважити, що перш за 

все, трудова міграція − це тимчасові поїздки на роботу, або тимчасове переміщення з метою 

працевлаштування. На відміну від стаціонарної міграції, для трудової міграції властиве 

збереження постійного зв‘язку мігранта зі своєю родиною як у інформаційно- особистісних 

формах, так і у економічних [4, с. 44].  

У розрізі обраної теми доцільно говорити  про підходи до сутності поняття «трудова 

міграція» − це міґрація осіб, що переїжджають на певний час внаслідок погіршення 

економічної ситуації для того, щоб найнятись на роботу та висилати гроші сім‘ї або робити 

заощадження для матеріального забезпечення свого існування після повернення додому. 

Трапляються класифікації, де будь-яку міґрацію задля роботи у країні імміґрації та міґрацію 

з метою навчання зараховують до трудової міґрації .  

Також зустрічається  трактування трудової міґрації як міґрації з метою суто 

леґального найму, але тут незрозуміло, як тоді класифікувати міґрацію з метою найму без 

офіційного дозволу. Трудову міґрацію можна поділити також на міґрацію з метою 

працевлаштування за спеціальністю, одержаною раніше, та за спеціальністю, яка їй не 

відповідає. 

Іншим критерієм класифікації трудової міґрації є професійно-кваліфікаційний рівень 

міґрантів. Некваліфіковані або низько кваліфіковані працівники, у більшості випадків і 

являються трудовими мігрантами, тому що саме на таку працю існує найбільший попит у 

країнах імміґрації. Слідуючий вид міграції пов‘язаний з незадоволенням фахівців рівнем 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення їх професійної діяльності- це 

міґрація висококваліфікованих кадрів, крім того міґрація бізнесменів-інвесторів, що 

вкладають гроші у вже існуючі або створюють нові підприємства у місцях (країнах), які не є 

місцем їх постійного проживання ; міґрація вчених, викладачів університетів, співробітників 

науково-дослідних інститутів, що працюють переважно за спеціальністю на основі 

короткотермінових чи довготермінових контрактів в країнах імміґрації, де отримують кращі 

умови праці і вищу зарплатню, ніж удома; міґрація працівників транснаціональних 

корпорацій (ТНК) та мультинаціональних корпорацій міжнародних організацій [3]. 

Взагалі причинами міграції робочої сили є фактори як економічного, так і 

неекономічного характеру. До перших можна віднести: незадовільні економічні умови життя 

працездатного населення в країнах еміграції; порівняно стабільно високий рівень заробітної 

плати в основних імміграційних центрах (США. Західна Європа); порівняно вищий 

технічний рівень умов праці та соціальні умови для більш повної реалізації своїх 

можливостей у країнах імміграції. До причин другого порядку відносяться: природні 

катаклізми в країнах еміграції і вищий рівень охорони навколишнього середовища у країнах 

імміграції; політичні, військові, релігійні, національні, культурні причини. Кінець ХХ 

початок ХХІ ст. характеризується різким зростанням міжнародної міграції з економічних 

причин.  
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Міжнародні організації, такі як Організація об‘єднаних націй (ООН) та Міжнародна 

організація праці (МОП) також використовують різні визначення поняття трудової міграції. 

Відповідно до Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих та членів їхніх сімей 

1990 р., трудящий - мігрант − це особа, яка буде займатися, займається або займалася 

оплачуваною діяльністю в державі, громадянином якої він чи вона не є.  

У конвенціях МОП працівник-мігрант − це особа, яка мігрує з однієї країни в іншу з 

наміром отримати роботу інакше, ніж за власний рахунок, і охоплює будь-яку особу, яка 

визнається згідно з законом як працівник-мігрант.  

Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 р., яка 

ратифікована Україною 16 березня 2007 р., до трудящого-мігранта відносить громадянина 

Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території з 

метою здійснення оплачуваної діяльності [1].  

У Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав 2008 р., що ратифікована Україною 21 грудня 

2011 р., трудящим-мігрантом визнається особа, яка є громадянином однієї зі Сторін, а також 

особа без громадянства, яка постійно проживає на території однієї Сторони, законно 

знаходиться та на законній підставі займається оплачуваною трудовою діяльністю на 

території іншої Сторони, громадянином якої вона не є та в якій постійно не проживає [2].  

Існують внутрішні й зовнішні чинники, які зумовлюють трудову міграцію українців.  

Основними внутрішніми, як загальнодержавними, так і регіональними чинниками є:   

довготривале безробіття та зниження попиту на окремі спеціальності в деяких регіонах 

країни;  зниження рівня добробуту населення в сільській місцевості;  невідповідність між 

рівнем оплати праці та фактичною вартістю життя в Україні; низький рівень оплати праці в 

Україні кваліфікованих кадрів порівняно з країнами можливого працевлаштування; 

монопольне становище роботодавців, які зацікавлені у збереженні низької оплати праці, 

тінізації значного сегменту ринку праці в Україні; гостра суспільно-політична та соціально-

економічна криза. 

Окрім внутрішніх причин, чимале значення мають зовнішні чинники, серед яких 

найголовніші: зростання попиту на низько кваліфіковану працю в будівництві, сільському 

господарстві, сфері послуг у більшості країн Європи, які не задовольняються власною 

робочою силою;  значно вищі рівні оплати праці, ніж в Україні та вигідніші умови 

працевлаштування;   наявність різного за обсягом тіньового сектору економіки в тих країнах, 

які приймають, що робить можливим поширення нелегальних форм трудової міграції (в 

Греції, Іспанії, Італії, Португалії, Німеччині, країнах Східної Європи) [5].  

До основних особливостей трудової міграції належать: добровільність та 

тимчасовість; економічна мотивація (безробіття, низький рівень заробітної плати); мета − 

працевлаштування (офіційно або неофіційно); перетин державних кордонів. Таким чином, у 

широкому значенні трудова міграція − це переміщення особи за межі країни з метою 

працевлаштування. У вузькому, − під трудовою міграцією слід розуміти добровільне 

переміщення особи через державний кордон з метою тимчасового працевлаштування. Отже, 

трудовий мігрант − це особа, яка займається оплачуваною трудовою діяльністю на території 

держави, громадянином якої вона не являється та в якій постійно не проживає.  

Загалом у структурі трудової міграції громадян України за ступенем легальності 

можна виділити чотири рівні: 1) Неофіційна легальна міграція – поїздки наших 

співвітчизників за кордон із декларованою метою туризму, відвідування родичів тощо, з 

подальшим працевлаштуванням та реєстрацією в країні-реципієнті; учасники таких поїздок 

не можуть бути відстежені вітчизняною статистикою, але при цьому стають цілком 

легальними трудовими мігрантами в країнах-реципієнтах; 2)Успішна нелегальна міграція – 

поїздки за кордон, пов‘язані з незареєстрованою зайнятістю видами діяльності, дозволеними 

законодавством відповідних країн; 3) Міграція жертв злочинних угруповань – торгівля 

людьми та інші випадки перебування громадян України в нелюдських умовах або зайнятість 

протиправною діяльністю за кордоном не з власної волі ; 4) Офіційна трудова міграція – 

переміщення українських громадян, які виїжджаючи за кордон, декларують участь у 
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трудовій діяльності як мету виїзду і є легальними трудовими мігрантами в країнах, які 

приймають (саме їх і фіксує офіційна статистика) [5].  
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ННІ права та соціальних технологій 

 

У всьому світі значно зростає кількість біженців, міжнародна міграція набула 

глобального характеру і весь світ опинився під впливом цього явища. Сьогодні майже кожна 

держава сучасного світу зіткнулась із питанням визначення правового статусу осіб, що 

шукають притулку – біженців. 

З 2015 р. розпочалася Європейська міграційна криза,  яка викликана масовим напливом 

мігрантів у Європу з охоплених війнами країн Африки і Близького Сходу. Найбільша 

міграційна криза в Європі з часів Другої світової війни. 

Криза з мігрантами не вщухає і в  2017 р. Статистика, свідчить, що від початку 2016 р.   

в Євросоюз змогли в‘їхати 165 тис. мігрантів з Африки, Азії і Близького Сходу. Рік тому їх 

було всього 20 тис.  

Найбільша кількість біженців прибуває у Європу з таких країн, як Еритрея, Сомалі, 

Нігерія, Гамбія, Судан та Сенегал. 

Тому країни Європейського Союзу шукають правовий механізм вирішення цієї 

глобальної проблеми, одним з таких механізмів стала угода між ЄС і Туреччиною від 18 

березня, яка набула чинності з 1 квітня 2016 р. 

Згідно з умовами угоди, примусова реадмісія стосуватиметься тільки тих біженців, які 

не зможуть довести, що їх переслідують в Туреччині і чию заявку на отримання притулку в 

Греції таким чином буде відхилено.Водночас в обмін на кожного сирійця, якого буде 

відправлено з Греції, ЄС забиратиме собі одного сирійця з Туреччини - всього в ЄС 

погодились прийняти таким чином до 72 тисяч сирійських біженців. 

В обмін на стримування потоку біженців Брюссель пообіцяв Туреччині, прискорити 

скасування віз для громадян Туреччини, активізувати переговори про її членство у ЄС та 

збільшити обсяг фінансової допомоги.  

Угода з Анкарою також передбачає, що Туреччина отримає 6 млрд. євро на 

облаштування мігрантів на своїй території. Крім того, до кінця червня Євросоюз має 

запровадити для турецьких громадян безвізовий режим, а також поновити переговори про 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://dmsu.gov.ua/images/files/UKR_Migr
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вступ цієї країни до ЄС, якщо турецька влада буде чітко виконувати всі умови угоди щодо 

мігрантів [1]. 

Вперше у міжнародних угодах поняття «біженець» було сформульовано на 

конференції, що відбулась в Женеві в 1926 р., учасники якої розробили і підписали Угоду 

про видачу посвідчень особи російським і вірменським біженцям. Згідно з пунктом 2 Угоди 

біженцем вважається будь-яка особа, відповідного походження, яка не користується або 

більше не користується захистом свого уряду й не набула іншого громадянства [2, с. 37 ].  

Основним міжнародно-правовим документом, який визначає положення біженців, є 

Женевська Конвенція про статус біженців 1951 р.   

Відповідно до неї біженцем вважається особа, яка внаслідок подій, які відбулися до 1 

січня 1951 р., і через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою 

расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи 

політичних поглядів знаходиться за межами країни своєї національної належності і не в змозі 

користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким захистом внаслідок 

таких побоювань; або, не маючи визначеного громадянства і знаходячись за межами країни 

свого колишнього місця проживання в результаті подібних подій, не може чи не бажає 

повернутися до неї внаслідок таких побоювань [3].  

На відміну від інших людей, що залишають свою країну, біженці хочуть потрапити в 

іншу країну не тому, що таким є їхній вибір, а внаслідок гострої необхідності, яка випливає із 

загрози їхнім правам людини, від якої влада їхньої країни не може чи не бажає їх захистити. 

Біженцями згідно з Конвенцією не є особи, які: 

а) вчинили злочин проти миру, військовий злочин чи злочин проти людяності, як це 

визначено в міжнародних актах, укладених з метою вжиття заходів щодо подібних злочинів; 

б) вчинили тяжкий злочин неполітичного характеру за межами країни, яка надала їм 

притулок, і до того, як вони були допущені до цієї країни як біженці; 

в) винні у вчиненні дій, які суперечать цілям  і принципам Організації Об‘єднаних 

Націй [3].  

Дослідники міграційної кризи вважають, що основна проблема – це  не наплив 

мігрантів, а відсутність солідарності задля прийняття спільних правил вирішення проблем з 

їх розселенням, що призводить до суттєво нерівномірного навантаження на міграційні 

служби окремих країн Європи. Як наслідок, масовий наплив мігрантів загрожує існуванню 

Шенгенської угоди, а протиріччя між країнами ЄС щодо розселення мігрантів поглиблюють 

розкол в ЄС. 

Значний приток мігрантів  створює серйозне фінансове навантаження на країни ЄС: в 

2015 р. на вирішення проблем міграції Єврокомісія виділила 2,4 млрд євро і, вочевидь, ці 

витрати будуть зростати. Засоби були виділені з двох європейських фондів: Фонд 

внутрішньої безпеки та Фонд по справах біженців, міграції і інтеграції [4 ]. 

Основні причини, які заставляють мігрантів покидати свої країни такі: злидні і голод, 

війна, збройні конфлікти, епідемія Еболи. Мігранти  створюють додаткове соціальне 

навантаження - через неповагу до норм та традицій країн перебування.  

Ключовою  країною у визначенні політики стосовно мігрантів у Європі є Німеччина, 

раніше німецький канцлер Ангела Меркель ратувала за відкриття кордонів для біженців без 

жодних умов та обмежень, але зараз її позиція змінилася, тепер вона  виступає за 

впорядковану міграцію.  

Немає однозначності і серед європейських країн у питанні надання притулку 

мігрантам. 

22 вересня  2015 р.  міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС схвалили угоду про 

розподіл  120 тис. мігрантів за системою квот. Проти цієї угоди проголосувала так звана 

«Вишеградська група» - Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина. Пізніше про свою незгоду 

заявила Румунія, Литва, Фінляндія утрималася.  

Кожна країна по-різному реагує на біженців. Розглянемо більш детальніше позиції 

деяких європейських країн щодо надання притулку біженцям. 
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На сьогоднішній час Угорщина, через яку до інших країн шенгенської зони рушила 

більшість мігрантів, перекрила свій кордон фізично, збудувавши на ньому загорожу. За нею 

свої власні паркани на частині своїх кордонів звели Хорватія, Македонія, Австрія і Словенія.  

Нідерланди - найсуворіша в міграційних питаннях країна Європи. Попри шквал 

критики з боку правозахисних організацій, як  Human Rights Watch (HRW), у Нідерландах 

ухвалили в 2010 р. найсуворіший у ЄС закон про одержання притулку в країні. Чиновники 

відмовляють щонайменше двом з трьох заявників на одержання такого статусу. Після цього 

біженці мають 28 днів, аби залишити межі країни. Влада також встановила норми 

мінімального забезпечення потреб біженців та осіб, котрі домагаються притулку. В народі ці 

норми прозвали «ліжко, ванна та хліб».  Особам дозволяється переночувати у спеціальній 

залі для ночівлі та безкоштовно поснідати, а потім вони змушені йти на вулицю аж до ночі. 

Ті, хто навіть за таких обставин не захоче повернутися додому, згодом втратить право навіть 

і на таку підтримку і мусить обходитись без даху над головою та їжі. 

Нідерланди стали першою країною ЄС, яка з 2013 р. депортує біженців з Сомалі на 

їхню батьківщину [ 5 ]. 

Швеція ввела режим прикордонного контролю з Данією через великий потік біженців. 

У 2015 р. Швеція прийняла більше 160 тис. мігрантів біженців, в основному з Сирії, Іраку та 

Афганістану. Таким чином, Швеція з 10-мільйонним населенням вийшла на перше місце 

серед країн Євросоюзу за чисельністю прийнятих біженців на душу населення [ 6]. 

Іспанія зменшила кількість нелегальних мігрантів завдяки прикордонній співпраці з 

Марокко, звідки прибувала значна кількість мігрантів.  Крім того, Мадрид уклав угоди на 

повернення біженців з такими країнами, як Сенегал, Мавританія та Нігерія. 

Який же вихід з цієї складної ситуації? 

Європа пропонує кілька варіантів щодо вирішення проблем імміграції : 

- виконувати запропоновані Єврокомісією квоти; 

- почати військову операцію проти контрабандистів, які незаконно везуть біженців у 

країни ЄС; 

- налагодити легальне транспортування біженців з Сирії в Європу. Це дозволить 

приймати саме біженців і відділити їх від трудових мігрантів з Африки; 

- втрутитися і закінчити війни в Сирії, Афганістані і Еритреї, звідки в ЄС прямує 

найбільше людей [ 7 ]. 

Отже, в країнах ЄС склалася загрозлива ситуація щодо притоку мігрантів,  і чим раніше 

Європа знайде раціональний вихід, тим менше країн постраждає і менше мігрантів загине 

добираючись до такої жаданої Європи, будь - якими способами. 

Міграційна криза стали для Євросоюзу стимулом рухатися в напрямку тіснішої 

інтеграції, до вирішення проблем, щодо яких раніше політики не могли домовитися.  

Вироблення спільної міграційної політики в рамках ЄС – залог успішного вирішення 

проблеми мігрантів. 
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ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ:  

 ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

Толкач С.М. 

Ст. викладач Чернігівського національного технологічного університету 

ННІ права та соціальних технологій 

 

В сучасних  умовах реалізація сільськогосподарської продукції її виробниками 

здійснюється переважно на підставі договорів, що укладаються на аукціонах, аграрних 

біржах, через посередництво аграрних структур, а також на підставі прямих договорів, що 

укладаються безпосередньо між виробниками сільськогосподарської продукції і 

заготівельниками. 

Незважаючи на розвиток ринкових відносин у торгівельній сфері на сучасному етапі, 

ще мають i будуть мати місце державні закупівлі сільськогосподарської продукції, 

здійснення яких забезпечується шляхом державного впливу на вибір видів договорів, умов і 

порядку їх укладення та виконання. 

З переходом України до ринкової економіки зменшився адміністративний вплив 

держави на відносини, у тому числі договірні. В умовах ринку виробництво продукції 

здійснюється не заради виконання планів, а для можливої реалізації цієї продукції та 

отримання прибутків сільськогосподарськими виробниками. Сьогодні договірні відносини 

контрактації сільськогосподарської продукції регулюються нормами Цивільного кодексу 

України та Господарського кодексу України .Для цивільного законодавства нормативне 

визначення поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції, закріплене в ст. 

713 Цивільного кодексу України від 16січня 2003 р., є відносно новим. У Цивільному кодексі 

Української РСР від 18 липня1963 р. поняття цього договору не наводилось. Цивільний 

кодекс Української РСР розглядав договір контрактації сільськогосподарської продукції 

лише як правову форму державної закупівлі сільськогосподарської продукції у колгоспів та 

радгоспів. На відміну від нині діючого Цивільного кодексу України він визначав зміст цього 

договору. 

Відповідно до загальних засад цивільного законодавства закупівля 

сільськогосподарської продукції може здійснюватися на основі договорів купівлі-продажу, 

поставки, комісії, міни, контрактації. 

Договір контрактації сільськогосподарської продукції виділяється своїм спеціальним 

призначенням, сферою, предметом, змістом, а також характером укладення і виконання. 

Значний внесок у дослідження питань правового регулювання договірних відносин 

контрактації сільськогосподарської продукції зробили такі вчені, як О.С. Близнюк В.Є. 

Єрмоленко, В.М. Корнієнко, В.В. Луць, Л.В. Лушпаєва, З.І. Носова, Я.О. Самсонова, В.І. 

Семчик, А.М. Статівка, О.М. Шуміло, В.М. Яковлєв та інші. 

 За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується 

передати заготівельному (закупівельному) або переробному підприємству чи організації 

(контрактанту) вироблену ним продукцію у строки, кількості, асортименті, що передбачені 

договором, а контрактант зобов'язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної 

продукції, прийняти і оплатити її. 

 Указ Президента України «Про заходи щодо реформування аграрних відносин» від 

20.10.1995 р. містить широкий перелік форм реалізації сільськогосподарської продукції: 

виробники сільськогосподарської продукції самостійно розпоряджаються своєю продукцією, 

реалізуючи її за контрактами (включаючи державні) та іншими договорами через біржі, 

торговельні та контрактові доми, заготівельні та посередницькі організації. Договірні методи 

заготівель сільськогосподарської продукції забезпечують свободу волевиявлення 

товаровиробників у виборі виду договорів на реалізацію виробленої продукції.  

У Цивільному кодексі України  питанню контрактації сільськогосподарської 

продукції присвячена лише одна стаття (ст. 713), у якій дано визначення договору і 

зазначено, що до договору контрактації застосовуються загальні положення про купівлю-

продаж і положення про договір поставки, якщо інше не визначено договором чи законом. У 
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цій же статті ЦК застережено, що законом можуть бути передбачені особливості 

регулювання укладення і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. 

Особливості державних закупівель сільськогосподарської продукції шляхом 

укладення договору контрактації визначені в статтях 273-274 ГК. У даних статтях дається 

загальна характеристика державних закупівель сільськогосподарської продукції за 

договорами контрактації і міститься вказівка на особливості цього виду договорів. Головна 

особливість полягає в тому, що за договорами контрактації здійснюються державні закупівлі 

сільськогосподарської продукції на підставі державного замовлення на її поставку. 

Потрібно звернути увагу на те ,що норми ЦК можуть трактуються набагато ширше, 

ніж норми ГК. Згідно із статтею 713 ЦК контрактантами сільськогосподарської продукції 

можуть бути не лише державні організації, а й юридичні особи права приватної власності. 

Оскільки в названій статті немає обмежень щодо кола осіб, які можуть здійснювати закупки 

за договорами контрактації, то ними можуть бути й заготівельники приватної форми 

власності. Так на підставі цивільно-правового договору контрактації приватизоване 

сільськогосподарське підприємство (приватний цукрозавод)  як недержавна юридична особа 

може закуповувати у фермерських господарств ,с/г виробничих кооперативів та  інших 

сільськогосподарських підприємствах приватного типу, вирощену ними 

сільськогосподарську продукцію.  

Наведене свідчить, що стаття 272 ГК має більш вузьке застосування порівняно з 

нормами статті 713 ЦК. Зазначена стаття ГК стосується лише державних закупівель 

сільськогосподарської продукції. 

Об‘єктом договору контрактації є сільськогосподарська продукція, що підлягає 

передачі її виробником заготівнику. Потрібно сказати, що наявність у вигляді об‘єкта 

договірних відносин саме вирощеної (виготовленої) одним з їх учасників – виробником 

сільськогосподарської продукції, є однією з специфічних рис правового регулювання 

договору контрактації.  

Вимоги до змісту договору контрактації сільськогосподарської продукції, належить 

вважати істотними умовами договору. Їх дотримання є обов'язковим при укладенні договору. 

Згідно з частиною 2 статті 180 ГК господарський договір вважається укладеним, якщо між 

сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо всіх його 

істотних умов. 

Договір контрактації повинен враховувати такі істотні умови: 

 - частина 4 статті 180 ГК встановлює, що умови про предмет договору повинні 

визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції, а також вимоги 

до її якості. Вимоги щодо виду, якості продукції, передбаченої договором, повинні 

визначатися відповідно до статті 15 ГК з посиланням на державні стандарти та їх номери або 

технічні умови і гранично допустимий вміст у продукції шкідливих речовин; 

- важливою є вимога щодо визначення у договорі кількості продукції, яку контрактант 

приймає безпосередньо у виробника. Це пов'язано з тим, що сільськогосподарська продукція 

переважно є швидкопсувною, а у товаровиробника не завжди є умови для її зберігання. Це 

можна віднести до однієї з умов сприяння контрактантом належному виконанню договорів 

товаровиробниками; 

- ціна на продукцію є однією з істотних умов будь-якого господарського договору. 

Суб'єкти господарювання можуть використовувати у господарських відносинах вільні ціни, 

державні фіксовані ціни, а також регульовані ціни — граничні рівні цін або граничні 

відхилення від державних фіксованих цін, а також граничні рівні торговельних надбавок, 

постачальницьких винагород, а в окремих випадках - граничні нормативи рентабельності чи 

обов'язкове декларування зміни цін; 

- обов'язки контрактанта щодо сприяння (допомоги) в організації виробництва 

сільськогосподарської продукції та її транспортуванні на приймальні пункти і підприємства є 

однією з обов'язкових умов договору; 

- обов'язковою умовою договору контрактації, як й інших господарських договорів, є 

визначення в договорі майнової відповідальності сторін у разі невиконання ними договірних 

зобов'язань. У ньому можуть бути передбачені господарські санкції, спрямовані на захист 
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прав держави і сторін договору, в тому числі відшкодування учасникам правовідносин 

збитків, завданих внаслідок правопорушення; 

У договорах контрактації можуть закладатись і деякі інші умови, передбачені 

Типовим договором контрактації сільськогосподарської продукції, затвердженим у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України 

Договір контрактації являється формою взаємного зобов‘язання і виконується через 

вироблення (вирощення) виробником визначеної договором сільськогосподарської 

проджукції та передачу її у власність заготівельника (контрактанта) або визначеному ним 

одержувачу, а також прийняття та оплату такої продукції заготівельником за встановленими 

цінами відповідно до умов договору (ст. 713 ЦК України). 

 Тобто, сторонами виконання договору контрактації будуть виробник 

сільськогосподарської продукції та її заготівельник. 

Таким чином беручи до уваги вище зазначене, можна зробити висновок, що договір 

контрактації сільськогосподарської продукції варто розглядати як відносно самостійний у 

системі цивільно-правових договорів, спрямованих на передачу майна у власність. Потрібно 

констатувати, що сьогодні договір контрактації сільськогосподарської продукції не втрачає 

свого змістовного значення та потреби в застосуванні. Збереження договору контрактації як 

окремого виду купівлі-продажу сьогодні можна обумовити необхідністю встановлення норм, 

які б вирівняли становище його контрагентів, оскільки на відміну від заготівельника - 

покупця с/г продукції, організації чи індивідуального підприємця, що займаються 

професійною діяльністю із закупівлі сільськогосподарської продукції з метою її подальшої 

переробки й реалізації і які мають можливість нав‘язати свою волю виробнику 

сільськогосподарської продукції, останній, на думку фахівців, є слабкою стороною, оскільки 

виконання ним зобов‘язань за договором багато в чому залежить від природних (стихійних) 

факторів, що впливають на сам процес виробництва сільськогосподарської продукції.  
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У статті проаналізовано сучасний стан, проблеми чинного антикорупційного 

законодавства України. Виявлено його недосконалість, зокрема наявність спірних 

формулювань, прогалин і колізій, що негативно впливають на стан правозастосовної 

діяльності в сфері боротьби з корупційними правопорушеннями. Визначено напрями 

удосконалення антикорупційного законодавства шляхом внесення відповідних змін до його 

змісту.  
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протидія корупції.  

Постановка проблеми. Корупція є однією з найгостріших соціальних проблем 

сучасності. Корупція як соціальне явище виникло настільки давно, що іноді складається 

враження, що, якщо не одночасно з зародженням людської раси на землі, то принаймні з 

виникненням у людському житті владних і грошових взаємовідносин.  

Давньогрецькі філософи Платон і Арістотель в своїх роботах неодноразово згадували 

про розкладаючу і руйнуючу дію зловживання владою і хабарництва на економічне, 

політичне і духовне життя суспільства.   

Так, Арістотель у своїй роботі «Політика» виділяв корупцію як найважливіший 

чинник, здатний привести державу, якщо не до загибелі, то до виродження. Боротьбу з 

корупцією Арістотель розглядав як основу забезпечення державної стабільності: 

«Найголовніше при всякому державному ладі - це за допомогою законів і решти розпорядку 

влаштувати справу так, щоб посадовцям не можна було наживатися» [1, с. 565]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням антикорупційної політики 

держави присвятили свої праці такі правознавці, як Д. Заброда, О. Кальман, В. Киричко,, Е. 

Расюк, О. Халковський. Окремими дослідниками Л. Білінською, Б. Гвоздецьким, Б. Зеленим, 

О. Дубовиком, Л. Корнутою, В. Куц вивчалася специфіка дисциплінарної, кримінальної та 

цивільно-правової відповідальності публічних службовців за корупційні діяння.  

Метою статті є дослідження сучасного стану чинного антикорупційного 

законодавства України та обґрунтування напрямів його вдосконалення. 

Важливим чинником державної політики в сфері протидії корупції є нормотворча 

діяльність, яка створює правову базу для боротьби з нею. Не менш важливим є застосування 

антикорупційного законодавства та реалізація його в практичній діяльності державних 

органів.  

В Україні намітилася тенденція до поступового реформування антикорупційного 

законодавства, орієнтованого на реалізацію міжнародних стандартів протидії корупції, на 

основі вдосконалення антикорупційних законодавчих норм та застосування комплексних 

заходів у межах Національних антикорупційних стратегій.  

У 2011 р. розпочався процес оновлення антикорупційного законодавства та 

приведення його у відповідність до міжнародних норм. Прийняття Закону України «Про 

засади запобігання та протидії корупції» сприяло зміцненню антикорупційної законодавчої 

бази України, приведенню її до європейських стандартів і створенню дієвих сучасних 

механізмів протидії корупції, запровадженню нових правових інститутів. Проте цей закон, за 

визнанням фахівців, не став кодексом антикорупційних норм, а лише був черговою спробою 

створити нормативно-правові засади для запобігання та протидії корупції.  

Окремі положення цього Закону містили низку неточностей, неузгодженостей, що 

створювало корупційні ризики й призводило до зниження ефективності заходів протидії 

корупції.  

Нині відбувається нова хвиля антикорупційної реформи, яка розпочалася у 2014 р. із 

ухваленням Верховною Радою України законів з антикорупційного пакета, поданих 

Кабінетом Міністрів України і написаних спільно з громадськими експертами. 

Звичайно, активне оновлення антикорупційного законодавства на сучасному етапі 

виявляє нові проблеми, зумовлені недосконалістю правових норм, які спрямовані на 

протидію корупції.  

Прийняті закони ще не раз стануть об‘єктом критики і вчених-теоретиків, і 

практичних працівників, оскільки деякі їх положення є суперечливими, неточними та 

потребують доопрацювання.  

Як, зазначає О. В. Скочиляс-Павлів, сама назва Закону України «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 

роки» містить певні суперечності. У другому розділі Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» [3] 

зазначено, що в Україні окремими повноваженнями щодо формування та реалізації 

антикорупційної політики наділені кілька інституцій, серед яких – Національний 
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антикорупційний комітет, Міністерство юстиції України, Урядовий уповноважений з питань 

антикорупційної політики [2, c. 30]. 

Крім того, низку функцій у сфері антикорупційної політики взагалі не реалізовано 

жодним органом держави, зокрема проведення на постійній основі оцінки стану справ з 

корупцією, моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, формування 

світогляду несприйняття корупції. 

Другим показником ефективності антикорупційної політики є створення і 

забезпечення діяльності спеціальних органів з формування та реалізації антикорупційної 

політики, а також з протидії корупції, розмежування між ними функцій, зон відповідальності 

та організація взаємодії з протидії корупції. 

Запобіганню корупції та боротьбі з корупційними правопорушеннями повинно 

сприяти досконале та зрозуміле законодавство, що не потребує додаткового тлумачення, 

однак аналіз сучасних антикорупційних законів України виявив низку наявних в них 

неточних формулювань, прогалин і суперечливостей.  

Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V ратифіковано Конвенцію 

Організації Об‘єднаних Націй проти корупції (далі – Конвенція) [5], норми якої у 

подальшому імплементовані до національного антикорупційного законодавства.  

Зокрема, введено кримінальну відповідальність за незаконне збагачення (ст. 368-2 

Кримінального кодексу України) [6], що мала стати одним із головних правових 

інструментів протидії корупції. Водночас, як зазначає Р. В. Трофименко, здійснений 

порівняльний аналіз, правових норм, зміст ст. 368-2 КК України є звуженим по відношенню 

до змісту ст. 20 Конвенції [7, с. 187]. 

Зазначена обставина безпосередньо впливає на зменшення можливостей спеціально 

уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції. Тобто значна обмеженість сфери 

застосування ст. 368-2 КК України обумовлює низьку ефективність протидії незаконному 

збагаченню на практиці.  

На думку С.О. Козуліної, слід відзначити й те, що майже у всіх європейських країнах 

до корупційних злочинів відносяться і такі, як: ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів) і декларування недостовірної інформації публічним службовцем [8, 

с. 35]. 

В КК України є статті – 212 та 366-1, що передбачають відповідальність за ці злочинні 

дії, але до переліку корупційних злочинів вони не увійшли [6]. Подальший аналіз 

кримінального законодавства України довів, що в КК України взагалі немає переліку 

злочинів, пов'язаних з корупцією, але визначення правопорушення, пов‘язаного з корупцією, 

яке міститься у Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. [9] та було 

наведено вище, передбачає кримінальну відповідальність за вчинення таких злочинів.  

Отже, сьогодні є підстави для констатації того, що не повністю відповідає Закону 

«Про запобігання корупції» кримінальне законодавство.  

Висновки. Аналіз сучасного антикорупційного законодавства України виявив його 

недосконалість, зокрема наявність низки спірних формулювань, окремих прогалин і колізій, 

що негативно впливають на стан правозастосовної діяльності в сфері запобігання корупції та 

боротьби з корупційними правопорушеннями.  
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СЕКЦІЯ 5 

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ 

 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ 

МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

Бобришев Є.С. 

Викладач Чернігівського інституту інформації бізнесу і права 

 

В сучасному світі поширення мобільних технології  відбувається неймовірними 

темпами. Незалежно від професії, чи роду діяльності люди всіх країн світу використовують 

мобільні технології: смартфони, планшети тощо. Існує велика кількість компаній 

розробників програмного забезпечення, але велика кількість технологій надає змогу кожній 

людині долучитися до процесу створення тих чи інших мобільних додатків.  

Нижче представлений перелік найпоширеніших сучасних технологій що 

використовуються для створення мобільних додатків.  

1. Java 2 Micro Edition (J2ME). В першу чергу J2ME це набір специфікацій і 

технологій, призначених для різних типів портативних пристроїв. Існують два основних 

напрямки: Connected Device Configuration (CDC) і Connected Limited Device Configuration 

(CLDC). Напрямок визначає тип конфігурації центральних бібліотек Java, а так же 

параметрів віртуальної машини Java (в якій будуть виконуватися додатки). Логічно 

припустити, що пристрої CDC будуть більш «розвиненими», як приклад можна привести 

комунікатори. До пристроїв CLDC відносяться звичайні мобільні телефони, апаратно 

володіють більш скромними можливостями (ресурсами). Спеціальні режими дозволяють 

визначати функціональність конфігурацій для різних типів пристроїв. 

2.  Qt. Середовище розробки Qt була придбана Nokia в 2008 р у норвезької 

Trolltech за 150 мільйонів доларів. Qt в основному використовується в якості крос-

платформної середовища, яка дозволяє використовувати написані з її допомогою додатка на 

різних пристроях і операційних системах, в тому числі Windows, Mac OS X, Linux, Symbian, 

Android та інших [3]. Починаючи з версії Qt 4.0 з'явилася можливість програмувати для 

мобільних пристроїв. З зростаючої користувальницької базою Qt, росте потреба у 

вбудованих, мобільних додатках і UI-розробників. Qt є однією з найбільш вдалих бібліотек 

для С ++. Налагодження додатків, розроблених для мобільних пристроїв, відбувається за 

допомогою емулятора, який міститься в середовищі розробки. Таким чином, ми можемо 

писати складні програми для мобільних пристроїв з використанням бібліотек C ++ і 

підтримкою платформ. 

3. Windows Phone SDK. На момент написання цієї статті, остання версія 

інструментарію доступна у версії Windows Phone SDK 7.1 Release Candidate в ліцензії «Go 

Live» з можливістю розробляти свої додатки і публікувати їх в Windows Phone Marketplace. 

Windows Phone SDK 7.1 Release Candidate містить наступні компоненти: Windows Phone 

SDK 7.1;Windows Phone Emulator;Windows Phone SDK 7.1 Assemblies;Silverlight 4 SDK and 

DRT; Windows Phone SDK 7.1 Extensions for XNA Game Studio 4.0; Expression Blend SDK for 

Windows Phone 7; Expression Blend SDK for Windows Phone OS 7.1; WCF Data Services Client 

for Windows Phone; Microsoft Advertising SDK for Windows Phone. Код розробляється 

описується на мові XAML. Насправді - це просто XML файли з мовою розмітки XAML. 

4. iPhone SDK. Розробка під iPhone під операційну систему iOS можлива тільки 

під Mac OS X. Але в Інтернеті можна знайти статті, як можна програмувати і на Macintosh і 

навіть на VM. Варто зауважити, що Apple надає інструменти безкоштовно, платити 

доведеться за підписку розробника. Налагодження програми відбувається за допомогою 

середовища XCode і емулятора iPhone встановленого в ній. 

5. Android SDK. Для розробки під Android можна використовувати середу Eclipse 

з встановленим плагіном ADT. Розробка ведеться на мові програмування Java. Є можливість 
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налагодження з використанням емулятора вбудованого в ADT або безпосередньо на 

мобільному пристрої з ОС Android.Існує різні версії SDK, які використовуються для 

написання коду для різних версій Android. В даний час велика поширення отримали версії 

2.2 і 2.3. Підтримується майже повна зворотна сумісність версій.Крім розробки на мові Java 

підтримується можливість більш низкоуровневая розробка з використанням Android NDK 

(Native Development Kit) на мові C / C ++. 

6. Symbian і C ++. Для створення програмного забезпечення під Symbian можна 

використовувати мову програмування C ++. В основному даний підхід використовується для 

Symbian OS v6.1, 7.0, 7.0s і 8.0. Розробка для Symbian OS (якщо говорити про C ++) зазвичай 

ведеться на ПК. Середовище розробки - звична багатьом програмістам Visual Studio, це 

також можуть бути IDE Metrowerks CodeWarrior Development Studio, Borland C ++ BuilderX 

Mobile Edition, Carbide.C ++ (відносно нова IDE, створена компанією Nokia на базі Eclipse), 

забезпечена додатковими інструментальними пакетами (SDK) . Розробнику доступні 

практично всі звичні можливості щодо як створення ПО, так і налагодження (трасування, 

перегляд змінних, стека викликів, структур класів і ін.). 

З появою нових технологій, ті технології що використовувалися раніше, йдуть в 

історію. Зараз розробників, які використовують такі технології як Symbian з використанням 

C ++ і / або J2ME, стають все менше і лідируючу позицію займають технології, що 

використовують різні SDK (Windows Phone SDK, iPhone SDK, Android SDK). Але недолік 

всіх існуючих SDK в тому, що розробляються нативні додатки, тобто додатки, що 

функціонують під управлінням тільки однієї ОС. Отже, проаналізував існуючі технології 

розробки мобільних додатків ми можемо зробити висновок що розробка сучасного 

програмного забезпечення для мобільних пристроїв відбувається виключно завдяки 

спеціально створених середовищ програмування та переважно із використанням мови 

програмування Java.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК НА ОСНОВНЫХ  

UML-ДИАГРАММАХ  

Богдан И.В. 

к.т.н., доцент,  

Черниговский национальный технологический университет 

 

На данный момент объектно-ориентированный подход к созданию программного 

обеспечения является одним из наиболее распространенных. Несомненным преимуществом 

данного подхода является концептуальная близость к предметной области произвольной 

структуры и назначения. При этом, не менее важной является задача обеспечения качества 

создаваемого программного обеспечения, которая решается уже на начальных этапах 

создания программы путем верификации модели будущего программного обеспечения. 

Данная модель при объектно-ориентированном подходе чаще всего представляется в виде 

UML-диаграмм [1].  Таким образом, именно с верификации UML-диаграмм и начинается 

создание корректно работающего и надежного программного обеспечения. 

Под верификацией модели программного обеспечения подразумеваются приемы и 

методы доказательства (или опровержения) того, что созданная модель программного 

обеспечения удовлетворяет заданной формальной спецификации [2]. Среди UML-диаграмм, 

которые чаще всего принадлежат к модели программного обеспечения, диаграмма вариантов 

http://eprints.zu.edu.ua/21122/1/VakaliukAPSI2016.pdf
http://it-ua.info/news/2014/12/23/dlya-rozrobki-moblnih-dodatkv.html
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использования, диаграмма классов, диаграмма последовательности, диаграмма кооперации, 

диаграмма состояний, диаграмма деятельности, диаграмма компонентов и диаграмма 

развертывания. Однако, любая диаграмма может содержать ошибки. Именно поэтому 

актуальным является создание классификации ошибок, которые могут встречаться на UML-

диаграммах, и на основе которой будет производится верификация модели создаваемого 

объектно-ориентированного программного обеспечения. 

Ошибки на диаграмме вариантов использования 

Диаграмма вариантов использования описывает функциональное назначение системы 

и позволяет определить границы и контекст моделируемой предметной области на 

начальном этапе моделирования, сформировать общие требования к функциональному 

поведению проектируемой системы. 

Среди ошибок, которые могут встречаться на диаграмме вариантов использования: 

a) ошибки описания вариантов использования; 

b) ошибки описания отношений. 

Ошибки на диаграмме классов 

Диаграмма классов предназначена для представления статической структуры модели 

системы [3]. 

Среди ошибок, которые могут встречаться на диаграмме классов: 

a) ошибки описания отношений; 

b) ошибки описания кратности; 

c) ошибки наследования; 

d) ошибки описания интерфейсов; 

e) ошибки описания абстрактных классов; 

f) ошибки описания вложенных классов. 

Ошибки на диаграмме последовательности 

Диаграмма последовательности предназначена для описания временного аспекта 

поведения системы при моделировании синхронных процессов, описывающих 

взаимодействие объектов [3]. 

Среди ошибок, которые могут встречаться на диаграмме последовательности: 

a) ошибки отправки синхронных сообщений; 

b) ошибки отправки сообщений не существующим объектам; 

c) ошибки отправки не существующих сообщений; 

d) ошибки ветвления. 

Ошибки на диаграмме кооперации 

В то время, как диаграмма последовательности служит для визуализации временных 

аспектов взаимодействия, диаграмма кооперации предназначена для спецификации 

структурных аспектов взаимодействия без учета фактора времени [4]. Таким образом, 

данные диаграммы схожи по своей семантике и все группы ошибок, которые могут 

присутствовать на диаграмме последовательности, характерны также и для диаграммы 

кооперации. 

Ошибки на диаграмме состояний 

Диаграмма состояний предназначена для описания возможной последовательности 

состояний и переходов, которые в совокупности характеризируют поведение модели в 

течении ее жизненного цикла [3]. 

Среди ошибок, которые могут встречаться на диаграмме состояний: 

a) ошибки переходов из состояния в состояние; 

b) ошибки в количестве объектов. 

Ошибки на диаграмме деятельности 

Диаграмма деятельности позволяет детализировать  особенности алгоритмической и 

логической реализации выполняемых создаваемым программным обеспечением операций. 

Применяемая в данной диаграмме графическая нотация во многом похожа на нотацию 

диаграммы состояний, поскольку на диаграмме деятельности также присутствуют 

обозначения состояний и переходов. Отличие заключается в семантике состояний, которые 

используются для представления не деятельности, а действий, и в отсутствии на переходах 
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сигнатуры событий [5]. Таким образом, все группы ошибок, которые могут присутствовать 

на диаграмме состояний, характерны также и для диаграммы деятельности. 

Ошибки на диаграмме компонентов 

Диаграмма компонентов описывает особенности функционального назначения 

создаваемого программного обеспечения и позволяет определить его архитектуру.  

Среди ошибок, которые могут встречаться на диаграмме компонентов, ошибки связи 

между компонентами. 

Таким образом, предложенная классификации ошибок на основных UML-диаграммах 

позволяет существенно ускорить процесс идентификации ошибок, и, как результат,  

усовершенствовать процесс верификации модели создаваемого объектно-ориентированного 

программного обеспечения. 
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       Ефективним методом перевірки рівня сформованості знань і вмінь з відповідної 

дисципліни є метод тестів. Однією з основних його переваг можна вважати отримання 

підсумків контролю при мінімальних затратах часу. 

Існують дві форми проведення тестування знань: 

1. Проходження тестів у письмовій формі з подальшою перевіркою вручну; 

2. За допомогою комп'ютерних систем перевірки знань. 

Під комп'ютерною системою тестування знань розуміють інформаційну систему для 

автоматичного проведення тестування у режимі діалогу між особою, яка проходить 

тестування і комп'ютером з можливістю подальшого автоматичного підрахунку результатів 

тестування цієї особи і одержанням зведених даних за різними критеріями за усіма особами, 

які проходять тестування. [3, с.13] 

Комп'ютерне тестування може входити як окремий модуль, наприклад, до навчально-

контролюючої програми або бути у вигляді окремого контролюючого програмного засобу. 

Але в будь-якому випадку розробники програмного забезпечення повинні добре володіти 

методикою розробки тестових завдань, яка врахувала б комп'ютерну специфіку їх        

реалізації. [2, с.50] 

Тест можна вважати ефективним тоді, коли він відповідає деяким конкретним 

вимогам, зокрема: валідності, об'єктивності, надійності та точності. Валідність тесту – це 

поняття, яке визначає, що вимірює тест і наскільки якісно це здійснюється. [1, с.133] 

Валідність будь-якого тесту допомагає нам зрозуміти, які висновки можна зробити саме про 

рівень засвоєння певного матеріалу, використовуючи одержані показники цього тесту. 

Не менш важливою вимогою до ефективності тесту – є вимога об'єктивності. Адже 

саме об'єктивність показує наскільки зменшено вплив різних суб'єктивних факторів. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Тест вважається надійним, якщо він дає майже однакові показники для кожного 

учасника тестування при повторному проходженні ним того самого тесту, але за однієї 

умови – що він не знає або не пам'ятає правильні відповіді до тестових завдань. 

Тест є точним тоді, коли він визначає мінімальну або регулярну похибку, з якою 

можна провести певне вимірювання. 

Для оцінювання результатів тестування осіб та упорядкування цих результатів у 

певну числову систему, використовують шкалу результатів тестування.  

Базовими вимогами до змісту комп'ютерних тестових завдань слід вважати такі: 

- завдання повинні повністю відповідати вимогам певних навчальних програм; 

- зміст тестового завдання має вимагати однозначної відповіді; 

- тестове завдання треба формулювати у стверджувальній або наказовій формі; 

- тестові завдання для різних рівнів складності повинні відрізнятися один від одного; 

- під час розробки тестових завдань необхідно застосовувати різноманітні форми їх 

представлення; 

- необхідно уникати тестових завдань, що потребують розгорнутих відповідей; 

- кількість слів у тестовому завданні повинна бути якомога меншою (10 - 15); 

- час, потрібний на виконання тесту, повинен відповідати санітарно-гігієнічним 

нормам роботи за комп'ютером для кожної вікової категорії. [2, с.51] 

Для створення справжнього комп'ютерного варіанту тесту, розробникам важливо 

знати форми тестових завдань. Виокремлюють наступні форми тестових завдань:  

- тести відкритої форми (тобто із самостійно конструйованими відповідями особи, 

яка проходить даний тест); 

- тести закритої форми (тобто передбачається наявність декількох варіантів 

відповідей, серед яких особа, що проходить тестування, обирає правильний); 

- тести на встановлення відповідності частин (тобто пропонується деякому елементу 

однієї множини поставити у відповідність один або декілька елементів іншої множини, при 

цьому друга множина має містити на 3-4 елементи більше, ніж перша множина. Дана 

ситуація створюється для підвищення складності такого завдання); 

- тести на встановлення правильної послідовності (тобто від особи, яка проходить 

тестове завдання, вимагається вміння правильно встановити деяку відповідність або 

впорядкувати плутаний набір елементів за певною ознакою). 

Серед зазначених форм найчастіше використовуються тестові завдання закритої 

форми. Під час розробки тестових завдань закритої форми необхідно дотримуватися таких 

правил: 

- недоцільно включати відповіді, неправильність яких на час тестування не 

обґрунтована; 

- неправильні відповіді повинні бути сконструйованими на основі типових помилок і 

правдоподібними; 

- правильні відповіді серед усіх запропонованих слід розміщати у випадковому 

порядку; 

- завдання не мають повторювати формулювання підручника; 

- відповіді на запитання не повинні бути підказками до інших питань. [4, с.296] 

Під час розробки завдань для комп'ютерного тестування доцільно дотримуватися 

такого алгоритму: 

1. Визначити мету тестування. 

2. Визначити зміст, типи і форми тестових завдань, уточнити їхню кількість. 

3. Відібрати перелік понять, знань та умінь для тестування. 

4. Розробити правила оцінювання результатів тестування і рекомендації щодо їхньої 

обробки. 

5. Скласти тестові завдання та оформити інструкції щодо їх виконання. 

6. Ввести складені тестові завдання до тестової програми. 

7. Провести перевірку ефективності розробленої тестової програми на контрольній 

вибірці осіб, яка передбачає оцінювання надійності, валідності. [2, с. 53] 
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Завершальним етапом тестування є представлення результатів. Дані результати 

можуть бути подані у різних формах. 

Отже, використання комп'ютерних тестів є однією з умов ефективного підвищення 

якості підготовки працівників. Тому розробникам програмного забезпечення потрібно: 

враховувати вимоги, яким має відповідати ефективний комп'ютерний тест; мають знати 

базові вимоги до змісту комп'ютерних тестових завдань; розрізняти форми тестових завдань; 

дотримуватися певного алгоритму  під час розробки завдань комп'ютерного тестування та 

володіти прийомами подання результатів тестування. 
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У наш час інформаційно-ділова активність людства зміщується в область 

кібернетичного простору, який стає реальністю світової спільноти і визначає перехід до 

безпаперового та електронного розвитку інформаційних технологій. Електронний обмін 

інформацією дешевше, швидше і надійніше паперового.  

Інформаційні процеси, що відбуваються у всьому світі, висувають на перший план, 

поряд із завданнями ефективної обробки і передачі інформації, найважливіше завдання 

забезпечення безпеки інформації. Для багатьох сучасних та технологічно розвинених країн 

світу порушення безпеки в системі передачі та обробки інформації приносять великі втрати.  

Залежність від інформаційних систем та послуг означає те, що організації стають все 

більш уразливими по відношенню до загроз безпеки. Взаємодія мереж загального 

користування та приватних мереж, а також спільне використання інформаційних ресурсів 

завдає труднощів при управлінні доступом до інформації. Тенденція до використання 

розподіленої обробки даних послаблює ефективність  централізованого контролю. 

При проектуванні багатьох інформаційних систем питання безпеки не береться до 

уваги. У наш час існує чимала кількість способів для забезпечення ефективної інформаційної 

безпеки: 

- засоби, призначені для ідентифікації користувачів (комплекс ЗА); 

- засоби, призначені для ефективного шифрування даних, що зберігаються на 

інформаційному носії і даних, які передаються по інформаційних мережах;  

- засоби захисту від різних вірусів;  

- приватні мережі віртуального походження; 

- спеціальні міжмережеві екрани;  

- засоби для фільтрації контенту;  

- інструменти, націлені на перевірку цілісності інформації, що міститься на дисках;  

- системи з виявлення вразливих місць в мережах. 

Кожен з наведених вище засобів може використовуватися як окремо, так і в 

інтегрованому комплексі з іншими засобами. Таким чином існує можливість створення цілих 

систем для забезпечення інформаційного захисту для стабільної роботи мереж абсолютно 
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будь-якій мірі складності і конфігурації, які не залежать від платформ, використовуваних для 

їх роботи. 

«Комплекс ЗА» включає засоби для аутентифікації, подальшої авторизації і для 

адміністрування.  

Системи шифрування дають можливість звести до мінімуму втрати при 

несанкціонованому доступі до інформації, а також в разі можливого перехоплення при 

пересилці інформації. Засоби захисту від вірусів які відповідають сучасним вимогам, 

налаштовані на виявлення практично всіх видів відомих програм-вірусів, та більш того, 

сучасні технологічні розробки роблять можливим виявлення програм-вірусів, яких ще немає 

в антивірусній базі. Міжмережевий екран – це система, яка створена для утворення 

запобіжного захисного бар'єру між декількома мережами, який зможе запобігти попаданню 

або виходу певних даних за межі мережі. 

Контент-фільтр – пристрій або програмне забезпечення для фільтрації сайтів по їх 

вмісту, що не дозволяє отримати доступ до певних сайтів або послуг мережі Інтернет. 

Система дозволяє блокувати веб-сайти із вмістом, не призначеним для перегляду. Контентна 

фільтрація може здійснювати перевірку файлів всіх відомих форматів без зниження 

пропускної спроможності використовуваної мережі. 

Технологія перевірки цілісності відповідає за те, щоб у користувача була можливість 

вчасно відстежити будь-яку зміну, яка сталася на сервері.  

Фільтри спаму дають можливість уникнути зараження вірусом, відсіваючи будь-які 

повідомлення з ознаками спаму, при цьому вони забезпечують зниження трафіку і 

завантаження використовуваних серверів, а також знижують вірогідність залучення 

персоналу компанії в ті або інші авантюри шахраїв.  

DLP-системи. Ці інструменти засновані на аналізі потоків даних. При виявленні в 

ньому конфіденційної інформації спрацьовує захист, і передача повідомлення блокується або 

відстежується. Якщо співробітник запустить базу персональних даних (або будь-яку іншу 

конфіденційну інформацію) на друк, відправить її по електронній пошті або збереже на 

зовнішній носій, про це відразу ж стане відомо офіцерові безпеки.  

DLP-системи вже застосовує чверть опитаних в Україні організацій, ще 48 % 

респондентів планують її упровадити.  

Отже, важливість проблеми інформаційної безпеки пояснюється цінністю накопичених 

інформаційних ресурсів та критичною залежністю від інформаційних технологій. 

Руйнування важливої інформації, викрадення конфіденційних даних та їх оприлюднення – 

усе це призводить до великих збитків та втрати компанією своєї репутації. А, наприклад, 

проблеми із системами управління або медичними системами можуть загрожувати людині її 

життям та здоров‘ям.  

Сучасні інформаційні системи дуже складні, через що вони вже є небезпечними. 

Постійно виникають нові слабкі місця в програмному забезпеченні, багаточисленні зв‘язки 

між компонентами. Також підтвердженням складності проблеми інформаційної безпеки є 

паралельний  та швидкий ріст витрат на захисні заходи та кількості порушень інформаційної 

безпеки в порівнянні з ростом середньої шкоди від кожного порушення. Проблема 

інформаційної безпеки – це не лише проблема технічна, адже без законодавчої основи , без 

постійної уваги правління організації та виділення необхідних ресурсів, без мір управління 

персоналом та фізичного захисту вирішити її неможливо. 
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ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ НА БАЗІ КОНТРОЛЕРУ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСУ «РОЗУМНИЙ ДІМ» 

Москаленко А.О. 

к.т.н., Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» 

Варич В.В. 

к.т.н., доцент, Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» 

 

Охоронно-пожежна сигналізація являє собою комплекс обладнання, що призначене 

для своєчасного інформування про виявлення займання або несанкціонованого проникнення 

на об'єкт 1. У наш час особливу увагу приділяють безпеці і комфорту. До систем охоронної 

і пожежної сигналізації також висувають підвищені вимоги. Якщо кілька років тому 

охоронно-пожежна сигналізація встановлювалась як єдина система, то сучасні норми 

вимагають розрізняти ці дві складові.  

Охоронна сигналізація у режимі реального часу здійснює моніторинг приміщень, що 

охороняються, і у разі загоряння або несанкціонованого проникнення вживає цілий комплекс 

заходів – від повідомлення на пульт охорони до автоматичного увімкнення систем 

оповіщення, вимкнення електроживлення, блокування приміщень тощо 2. 

Бажаною властивістю сучасних засобів охоронної сигналізації є інтеграція в єдину 

інтелектуальну систему життєзабезпечення будинку, з можливістю віддаленого контролю та 

керування. На даний час для задоволення цих потреб використовують інтелектуальні 

програмно-апаратні комплекси «Розумний дім» 3-5. 

Авторами було розроблено елементи апаратної частини «Розумного дому» що 

складається з плати контролера (на базі мікроконтролеру Atmega328 від компанії Atmel, який 

має 16Кб Flash для програмного коду 6; мікросхему ENC28J60 від компанії Microchip, яка 

реалізує підтримку мережі стандарту Ethernet і з'єднана з мікроконтролером за допомогою 

інтерфейсу SPI (Serial Peripheral Interface – послідовний периферійний інтерфейс) 7) (рис. 1) 

та плати силової розв‘язки (на базі оптопари el817 та збірки Дарлінгтона uln2003a) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Плата контролеру 

 

Крім того, розроблено елементи програмної частини «Розумного дому», до складу 

якого входить: Web-сервер «DENVER», Web-інтерфейс конфігурації портів і налаштування 

мережі, Web-інтерфейс мережевих і системних налаштувань, Web-інтерфейс налаштування 

портів контролера та Web-сторінки для керування контролером. 
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Рис. 2. Плата силової розв‘язки 

 

Для прикладу було розроблено три сторінки управління (рис. 3): основна сторінка 

серверу, сторінка опитування датчиків, сторінка керування виходами. 

 

 
 

Рис. 3. Сторінки управління контролером 

 

Керування, налаштування та контроль контролера можна реалізувати різними мовами 

програмування, тому його можна використовувати при проведенні навчальних занять в 

якості лабораторного обладнання.  

Запропонований елемент програмно-апаратного комплексу «Розумний дім» може 

бути використаний у вищих навчальних закладах як приклад, база для тестування і розробки 

програмного забезпечення систем охоронної сигналізації; в народному господарстві – як 

елемент автоматизації процесів контролю стану охоронних оповіщувачів та управління 

виконавчими пристроями охоронної сигналізації. 
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КОМПЛЕКС ІНТЕРАКТИВНИХ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ 
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к.т.н., Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» 

Варич В.В. 

к.т.н., доцент, Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» 

 

В попередніх працях авторами було запропоновано електронний навчально-

методичний комплекс з фізики для вищих військових навчальних закладів засобами С++/Qt 

1,2.  

До основних елементів структури комплексу відносяться: «Лекції», «Практичні 

заняття», «Групові заняття», «Лабораторні заняття», «Самостійна робота». В кожному 

елементі комплексу містяться електронні навчально-методичні матеріали занять у 

відповідності до програми дисципліни. 

Використання інтерактивних тривимірних моделей фізичних явищ у поєднанні з 

текстовою частиною електронних навчально-методичних матеріалів занять дозволить: 

сприяти узагальненню та систематизації знань, активізувати й інтенсифікувати пізнавальну 

діяльність курсантів, спростити розуміння фізичних процесів та явищ. 

Інтерактивні тривимірні моделі фізичних явищ електронного навчально-методичного 

комплексу з фізики для вищих військових навчальних закладів призначені для демонстрації 

за допомогою персонального комп‘ютера динамічного протікання реальних та віртуальних 

фізичних процесів і явищ при читанні лекцій, проведенні групових, практичних та 

лабораторних занять, а також самостійної роботи курсантів із всіх розділів курсу фізики. 

На даний час найбільш популярними додатками створення трьохвимірної 

комп‘ютерної графіки являються: GoogleSketchUp, 3DsMax, AutodeskMaya, Wings3d, Blender, 

SweetHome 3D, CINEMA 4D та ін. За результатами порівняльного аналізу засобів створення 

трьохвимірної комп‘ютерної графіки в якості середовища розробки комплексу інтерактивних 

тривимірних моделей фізичних явищ обрано Blender.  

Blender – безкоштовний, професійний пакет для створення тривимірної комп'ютерної 

графіки, що включає в себе засоби моделювання, анімації, рендеринга, постобробки і 

монтажу відео зі звуком, компонування за допомогою «вузлів», а також для створення 

інтерактивних ігор 3. До основних переваг Blender можна віднести: малий розмір програми, 

висока швидкість роботи, наявність версій для більшості сучасних операційних систем, 

безкоштовність, мінімальні вимоги до конфігурації апаратного забезпечення та ін. Інтерфейс 

програми представлено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Інтерфейс 3D-редактора Blender 

Розроблено комплекс інтерактивних тривимірних моделей фізичних процесів та явищ 

в середовищі Blender. Комплекс моделей охоплює теми розділу геометрична оптика курсу 
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фізики вищих військових навчальних закладів. До складу комплексу входить двадцять дві 

інтерактивні моделі. Приклад інтерфейсу моделей зображено на рис. 2. 

 

   
 

  
Рис. 2. Приклад інтерфейсу моделей комплексу інтерактивних тривимірних моделей 

фізичних процесів та явищ 

 

Таким чином, розроблено комплекс інтерактивних тривимірних моделей фізичних 

процесів та явищ в середовищі Blender. 

До переваг запропонованого комплексу інтерактивних тривимірних моделей фізичних 

явищ можна віднести: 

1. Вартість розробки – мінімальна вартість розробки моделей забезпечується 

використанням безкоштовного середовища розробки. 

2. Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення – визначаються вимогами до 

середовища розробки. 

3. Відсутність інсталяції додаткового програмного забезпечення – моделі 

запускаються у браузері з використанням Blend4Web Player. 

4. Можливість зміни параметрів системи в процесі моделювання. 

5. Можливість перегляду трьохвимірного зображення моделі. 

6. Можливість інтегрування до текстових електронних навчально-методичних 

матеріалів. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вдосконалення структури комплексу та 

розробку інтерактивних тривимірних моделей фізичних процесів та явищ з інших розділів 

курсу фізики. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
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Чернігівський національний технологічний університет 

Науковий керівник: д.т.н., професор Литвинов В. В. 

 

 США и другим странам сегодня нужен 

цифровой эквивалент Женевской 

конвенции - чтобы защитить мирных 

жителей и компании, которые могут 

попасть под «перекрестный огонь» 

международных кибервойн.
1
  

Сьогодні немає жодного підприємства яке б не застосовувало в своїй діяльності 

інформаційних технологій. Застосування інформаційних технологій не тільки підвищує 

ефективність діяльності підприємства, але і вимагає підвищеної уваги до питань 

інформаційної безпеки. Руйнування інформаційного ресурсу, його тимчасова недоступність 

або несанкціоноване використання можуть завдати підприємству значних матеріальних та 

нематеріальних (репутаційних) збитків, вплинути на конкурентоспроможність підприємства. 

За даними американської аналітичної компанії, що спеціалізується на дослідженнях 

ринку інформаційних технологій (International Data Corporation) до кінця 2016 року 

кіберзлочинність обійдеться світовій економіці в $ 650 мільярдів, а до 2020 - в суму понад $ 

1 трильйона. Від витоків даних, як персональних, так і корпоративних, до цього часу 

постраждає більше 1,5 мільярда людей
2
. 

За даними дослідження компанії Fortinet (лідер в сфері мережевої безпеки), до числа 

найнебезпечніших тенденцій сучасності відноситься постійне зростання кількості 

кіберзлочинів. Компанія оприлюднила шість прогнозів
3
, проведених фахівцями відділу 

дослідження загроз FortiGuard Labs, що стосуються розвитку загроз в 2017 р., в яких 

визначаються стратегії і способи та масштаб потенційних негативних наслідків кібератак для 

світової економіки. 

Серед них слід виділити «інтелектуалізацію» загроз, які стають все більш 

витонченими і автономними, і в 2017 році очікується поява шкідливого ПЗ з 

людиноподібною поведінкою, здатного до адаптації і навчання на основі успішних дій, що 

зробить атаки більш ефективними і шкідливими. Також в даний час спостерігається брак 

фахівців з інформаційної безпеки, які мають досвід і підготовку, необхідні для вирішення 

таких завдань, як розробка політики безпеки, захист важливих інформаційних ресурсів, які 

вільно переміщаються між мережевими середовищами, або виявлення сучасних атак і вжиття 

заходів реагування. 

Головним документом в області забезпечення інформаційної безпеки відповідно до 

ISO 17799 (Міжнародний стандарт ISO / IEC 17799 був розроблений Британським інститутом 

стандартів і прийнятий Об'єднаним технічним комітетом ISO/IEC JTC 1 з інформаційних 

технологій) є Політика безпеки [1]. Саме вона закладає основу забезпечення та управління 

інформаційною безпекою підприємства. Для комплексного управління інформаційною 

безпекою слід користуватись ISO 27001[2]. Відповідно до вищенаведених стандартів, 

Політика інформаційної безпеки розглядається, як принципи, правила, способи та методи, 

що відображають всі основні вимоги до забезпечення захисту інформації та напрямки роботи 

керівництва підприємства в цій сфері, зафіксовані у внутрішніх розпорядчих документах 

підприємства. При формуванні політики інформаційної безпеки слід враховувати 

вертикальні (ієрархічні) (рис. 1) та горизонтальні (функціональні) рівні (рис. 2). 

                                                           
1
 Президент Microsoft Бред Сміт: https://defence.ru/ 

2
 Джерело: http://tadviser.ru/a/20162 

3
 Джерело: http://www.tadviser.ru/index.php/ 
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Кіберзагрози постійно стають більш системними, що характеризується не обов'язково 

ускладненням атак, а в першу чергу через зростання числа потенційно вразливих місць. Тому 

боротьба з цією тенденцією вимагає все більш різноманітних засобів та методів захисту 

інформаційних систем. 

 
Рисунок 1. Ієрархічні рівні політики інформаційної безпеки 

підприємства

 

 

 

Рисунок 2. Функціональні рівні політики інформаційної безпеки підприємства 

Таким чином, в Політиці безпеки описуються всі необхідні вимоги до забезпечення та 

управління інформаційною безпекою, структура управління безпекою, а також обов'язки і 

відповідальність за забезпечення безпеки. Реалізація положень політики інформаційної 

безпеки істотно підвищує ефективність всього процесу інформатизації в організації, 

забезпечуючи цілісність, достовірність і конфіденційність інформації, що циркулює в 

локальних і глобальних інформаційних середовищах. 

 

Функціональні рівні політики інформаційної безпеки підприємства 

 Комплекс технічних засобів та відповідна документація на ці засоби та 

технологічні процеси. 

Система математичних методів, моделей та алгоритмів для реалізації цілей і 

завдань інформаційної системи, а також нормального функціонування 

комплексу технічних засобів. 

Загальносистемні та спеціальні програмні продукти, технічна документація. 

Методологія побудови баз даних, схеми інформаційних потоків, сукупність 

єдиної системи класифікації та кодування інформації. 

Сукупність правових норм, що визначають створення, юридичний статус і 

функціонування ІС, регламентують порядок одержання, перетворення і 

використання інформації. 

Сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію працівників з 

технічними засобами і між собою. 

Технічне 

забезпечення 

Інформаційне 

забезпечення 

Програмне 

забезпечення 

Математичне 

забезпечення 

Організаційне 

забезпечення 

Правове 

забезпечення 

Ієрархічні рівні політики інформаційної безпеки підприємства 

Декларація ставлення керівництва підприємства до питань інформаційної 

безпеки, формалізація мети підприємства в сфері інформаційної безпеки 

підприємства, що є основою для розробки індивідуальних політик безпеки 

(на більш низьких рівнях)  

Визначення менеджменту вищого рівня управління до функціонування 

інформаційних систем та їх захисту: 

- формування інформаційних потоків та інформаційних систем, що 

обслуговують різні сфери діяльності підприємства, визначення ступеня їх 

важливості і конфіденційності, а також вимоги до надійності інформації; 

- ставлення і вимоги до певних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій, методів і підходів до обробки інформації і побудови 

інформаційних систем; 

- ставлення і вимоги до співробітників підприємства як до учасників 

інформаційних систем. 

Визначає ставлення керівництва підприємства до окремих елементів 

інформаційних систем і описує конкретні процедури і документи, 

пов'язані із забезпеченням інформаційної безпеки. 

Верхній рівень 

політики інформаційної 

безпеки підприємства 

Політика 

інформаційної безпеки 

середнього рівня 

Політика 

інформаційної безпеки 

нижнього рівня 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Ревенок М.  

студентка 1-го курсу групи ПІ-161  

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права 

Науковий керівник викладач Сторчак В.А. 

 

Інформаційні технології – одна з небагатьох професійних сфер, яка найменше 

постраждала за часів кризи. 

Галузь ІТ стала третьою за обсягами українського експорту. У 2015 році обсяг 

експорту ІТ-технологій, зокрема програмного забезпечення з України, становив $2 млрд. У 

2016 році ця цифра дещо знизилася, але третю позицію за обсягами експорту не втратила. 

Оскільки IT-галузь в більшій мірі орієнтована не на внутрішній, а на світовий ринок, 

робота з іноземними замовниками дає можливість не тільки платити високі зарплати своїм 

співробітникам (найчастіше у валюті або з прив‘язкою до валютного курсу), але і 

пропонувати хороші умови праці. Також, за даними опитування, представники українських 

кампаній вважають розвиток інформаційних технологій найбільш стратегічно важливим 

напрямком для Чернігівщини поряд з туризмом, агробізнесом, сільським господарством і 

виробництвом. 

Результати аналізу затребуваності спеціалістів ІТ-галузі в Чернігівській області 

дозволив окреслити його структуру – рис.1. 

 

 
Рис.1 – Структура спеціальностей ІТ галузей, затребуваних в Чернігівській обл. 

 

Згідно з аналізом бази вакансій hh.uа та work.ua, найбільше Чернігівський ринок праці 

потребує web-розробників, що становить 20% від числа затребуваних вакансій, найменше 

затребуваними є системні адміністратори – 3%.  

Трійкою лідерів з мов програмування в Чернігові, заявлених у вимогах до фахівців, є 

Java, C # і PHP. Більшість роботодавців вказують у вакансіях знання HTML. Також досить 

http://hh.uа/
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часто у вимогах зустрічається Python. Найчастіше від претендентів очікують досконале 

знання однієї мови програмування, рідше – кількох.  

Одна з головних вимог, які висувають роботодавці до IT-фахівцям, – обов‘язкове 

знання англійської мови на рівні upper-intermediate і вище. Це пов‘язано не тільки зі 

специфікою роботи в IT, а й з тим, що більше 80% всіх аутсорсингових IT-компаній України 

працюють на зовнішні ринки. 

Цікавим аспектом розвитку ІТ-галузі в Чернігівській області є використання 

програмних продуктів та ІТ-послуг. 

Тому було проведено дослідження мети використання веб-технологій, зокрема, веб-

сторінок студентською молоддю м. Чернігова. 

Опитані вважають, що сайт – це прекрасна можливість для двостороннього 

спілкування з потенційними клієнтами та замовлення товарів чи послуг.  

І дійсно, на веб-сторінці можна докладно розповісти про пропоновані товари і 

послуги, нові надходження тощо. Погодьтеся, зробити це з допомогою інших засобів досить 

важко і досить дорого.  

Загалом в Чернігові 389 сайтів. Вони розділені на такі категорії : 

 Бизнес  (81 сайт) 

 Авто-мото (11 сайтів) 

 Здоровья  (9 сайтів) 

 Дозвілля (39 сайтів) 

 Компютери, інтернет, ТВ (43 сайти) 

 Новини та культура (28 сайтів)  

 Наука та спорт  (33 сайти) 

 Подорожі  (10 сайтів) 

 Україна ( 44 сайти) 

 Фінанси (5 сайтів) 

 Товари (42 сайта) 

 Довідки ( 14 сайтів) 

За моїм опитуванням  я дійшла висновку що найбільше чернігівська молодь 

користується сайтами для замовлення їжі, замовлення квитків та білетів, оплатою 

комунальних послуг, продажу на купівлею речей  та новинами Чернігова. 

 

Таблиця 1 – Найпопулярніші Чернігівські сайти 

 

На думку опитаних людей це велика економія часу, сил та грошей, сайти пропонують 

їм великий асортимент товарів. 

В Чернігові розвивається ринок ІТ-послуг для населення в соціальній сфері. Так, У 

Чернігові цього року запровадили технологію оплати проїзду в громадському 

електротранспорті за допомогою QR-коду. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде 

«закомпостирувати» в смартфоні та показати кондуктору або контролеру. Для користування 

QR-кодом потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 ПриватБанку та 

відсканувати зображення на стикерах, розміщених у салоні тролейбуса. Аналогічна послуга – 

он-лайн бібліотека, що розташована на красній площі міста і містить близько 800 

найменувань на сьогодні не працює. Впроваджується оплата комунальних послуг он-лайн та 

Замовлення їжі Замовлення 

білетів 

Оплата Новини 

 

Продаж та 

купівля 

http://misteram.com

.ua  

https://chernigov.ed

a.ua 

http://dostavka24.cn

.ua 

http://dostavkadomo

j.com.ua/g7664296-

dostavka-kafe-

varenichnaya 

http://emdoma.cn.ua 

Кіно: 

https://multiplex.u

a/cinema/hollywoo

d    

Потяг, літак, 

автобус: 

http://booking.uz.g

ov.ua/ru/ 

https://bilet.privatb

ank.ua/train/ 

 

Комунальні 

послуги: 

https://payhub.co

m.ua/#/main 

https://privatbank

.ua/ru/fast-pay/   

http://www.gorod.cn

.ua 

http://www.chernigi

v-rada.gov.ua 

http://vchernigove.in

fo 

http://news.29ru.net/

chernigov/ 

http://www.0462.ua 

 

https://chernigov.ri

a.com  

https://besplatka.ua

/cn 

http://chernigov.er

abiz.com  

https://www.olx.ua

/uslugi/prodazha-

biznesa/chernigov  
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за допомогою QR-кодів. Також в Чернігові працює фірма по створенню «живих» книжок, 

реалізована також за допомогою QR-кода та прикладної програми. 

Отже, ринок ІТ-послуг в Чернігівській області починає розвиватися. 
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АНАЛІЗ ТИПІВ І ВИДІВ ВІЗУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ, ЩО ВІДНОСЯТЬ ДО 

ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА 

Сагайдачна О.В. 

викладач Полтавського бізнес-коледжу ПВНЗ МНТУ 

 

Останнім часом багато уваги приділяється створенню і удосконаленню електронних 

посібників по різним дисциплінам. Важливим моментом тут являється використання 

мультимедійних засобів для підвищення наочності інформації до такої міри, яка не йде в 

порівняння з використанням звичайних "паперових" посібників. Електронні посібники з 

великим успіхом застосовуються на різних заняттях і в ході самостійної підготовки. Ще 

одним аспектом застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі є навчальні 

програми. Дані програми застосовуються, як правило, на практичних заняттях і дозволяють 

імітувати будь-які процеси та явища або працювати в якості електронного тренажера.  

Досвід використання електронних посібників, навчальних програм і електронних 

тренажерів показує, що їх ефективність залежить, в першу чергу, від наявності зворотного 

зв‘язку зі студентами. Не менш важливим при створенні цих програмних продуктів є 

врахування психолого-педагогічних і естетичних вимог.  

Перспективним напрямком використання технологій мультимедіа в навчальному процесі 

є демонстрація трьохвимірних анімованих моделей об‘єктів. Трьохвимірна анімація дозволяє 

відтворити динамічні явища, які скриті від спостереження в умовах звичайного навчального 

процесу. Основні труднощі в реалізації даного напрямку виникають в зв‘язку з необхідністю 

використання досить складного програмного забезпечення і, як правило, великими часовими 

затратами на створення одного анімаційного ролика. [1] 

Демонстрація навчальних відеофільмів є одним із компонентів мультимедійних 

технологій. Наявність спеціальних програм – відео редакторів дозволяє досить швидко 

змонтувати фільм із відзнятих фрагментів, накласти звук на відеоряд і додати необхідні 

коментарі – субтитри. Найбільш істотним при створенні фільму є наявність якісного 

сценарію, і, як наслідок, логічна послідовність викладення матеріалу, яка обмежена в часі . 

Викладачі, які здійснюють викладання навчального курсу наштовхуються на такі 

проблеми: по-перше, постійно зростає обсяг інформації, котру повинен засвоїти студент; по-

друге, здійснюється скорочення часу на вивчення дисциплін. Ця суперечність може бути 

усунена лише за рахунок високоякісних посібників та додатків до них, шляхом використання 

інтенсивних технологій навчання, що дасть можливість скоротити час на навчання та 

підвищити його якість. Використання електронного посібника повинно допомогти, сприяти 

формуванню ділових якостей в усіх сферах діяльності особистості. 

Електронний навчальний посібник повинен розв‘язувати такі завдання: 

 студент обирає, яким чином він буде вивчати ту чи іншу тему з певної дисципліни; 

 забезпечує можливість одержувати різні варіанти допомоги: консультації, алгоритми 

виконання завдань та інше; 
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 можна запропонувати студенту значну кількість вправ, тестів, лабораторних та 

практичних робіт, працюючи над якими кожний має змогу простежити своє просування, 

визначити рівень засвоєння матеріалу, за необхідністю здійснити повторне вивчення; 

 сформувати вміння працювати з книгою, систематизувати матеріал, розв‘язувати 

задачі, складати алгоритми виконання завдань, використовувати комп‘ютер як засіб для 

моделювання виробничих процесів. [2] 

Використання електронних навчальних посібників у викладацькій роботі дозволяє: 

 змінити процес викладання дисципліни з урахуванням досягнень певної галузі; 

 сприятиме підвищенню кваліфікації викладача; 

 підвищить якість навчання внаслідок розширення можливостей навчання, 

різноманітності форм і видів подання теоретичної та практичної інформації. 

Сьогодні не існує визначення "електронний навчальний посібник". Є лише кілька спроб 

зробити це. Наприклад: "Програмний засіб, що містить навчальний матеріал з теми, яка 

вивчається, або з курсу, а також засоби для контролю за їхнім засвоєнням". До основи його 

складання кладуть методику програмованого навчання.  

«Електронний посібник» може бути представлений у вигляді: 

– слайдів презентації; 

– електронного посібника на відкритій основі; 

– електронного зошита тестів. 

Розглянемо детальніше дані види. 

1) Дуже часто електронний посібник має характер презентацій та будується у вигляді 

слайдів. У разі такого підходу відсутня можливість у тих, хто навчається, здійснювати аналіз 

інформації, самостійну пошукову роботу, моделювання виробничих процесів, самостійне 

просування в навчальній діяльності.  

2) Інший підхід передбачає створення електронного посібника на відкритій основі. 

Мультимедійний електронний посібник будується на чітко структурованому 

наочному поданні навчального матеріалу та засобах комп‘ютерного тренінгу, який активізує 

його засвоєння.  

Такий посібник містить теоретичну частину курсу, дає можливість здійснювати 

переміщення в окремій темі та по всіх темах, широко використовувати систему 

гіперпосилань. [3] 

Титульна сторінка педагогічного програмного засобу розроблена у вигляді графічного 

анімованого об‘єкта з приєднаним Flash-фільмом. Шляхом гіпертекстових посилань вона 

з‘єднана із змістом електронного посібника. Текст навчального посібника виводиться на 

екран у вигляді Web- сторінки, яка складається із текстового поля, в якому відображається 

інформація та комбіновано самий список в якому закладено зміст посібника. Користувач, 

обираючи розділи змісту, отримує на екрані відповідний матеріал. У верхній частині 

сторінки розміщено дві стрічки гіпертекстових посилань. Одна з них становить електронний 

словник термінів, представлений в алфавітному порядку, а інша дозволяє переходити до 

інших розділів посібника: тестової програми, методичних рекомендацій, лабораторного 

практикуму та повернутись на титульну сторінку. 

Інтерфейс розроблено в інтуїтивній зрозумілій для користувача формі, щоб 

забезпечити максимально зручну роботу з усіма матеріалами посібника. 
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