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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 
Діяльність студентів із засвоєння змісту освіти здійснюється в різноманітних формах 

навчання, характер яких зумовлений різними чинниками: цілями й завданнями, кількістю осіб, 

що навчаються, особливістю навчального процесу, рівнем підготовки, складністю матеріалу, 

забезпеченістю належними навчальними засобами. Процес навчання реалізується тільки через 
організаційні форми, які виконують інтеграційну роль, забезпечуючи взаємодію всіх його 

компонентів. 
Основними формами організації навчального процесу у вищому навчальному закладі є 

навчальні та індивідуальні заняття, самостійна робота, контроль. Впровадження активних 
методів навчання при викладанні курсу комп’ютерної графіки має велике значення для 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва, оскільки студент, працюючи на лабораторних 
заняттях у складі пар чи малих груп, набуває досвід участі в диспуті, дискусії, рольовій грі, 

«мозковому штурмі», то він перенесе ці апробовані ним прийоми роботи й до своєї 
педагогічної діяльності. 

Сутність активних методів полягає не в передачі готової інформації, з одного боку 
(викладача), та пасивного засвоєння її, з іншого боку (студента), а у набутті тими, хто 

навчається, нових знань і вмінь за допомогою розв’язання теоретичних та практичних проблем, 
у процесі розв’язання яких здійснюється оволодіння досвідом творчої діяльності, творче 

засвоєння знань, формування активної, свідомої особистості, розвиток творчого потенціалу 
[1, с. 272]. 

Інтерактивне навчання, як означують О. Пометун та Л. Пироженко, – це співнавчання, 

взаємонавчання, де і викладач, і студент є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, 
розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що  вони знають, вміють і 

здійснюють. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, 
створенню атмосфери співробітництва [2, с. 9]. 

Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури переконує у можливості ефективного 
використання інтерактивного навчання при організації самостійної роботи студентів над 

теоретичним матеріалом на практичних та позааудиторних заняттях з комп’ютерної графіки.  
Так, наприклад, при вивченні теоретичних основ комп’ютерної графіки, студентам 

пропонується технологія «Ажурна пилка». Вони починають роботу з «домашніх груп», які 
розглядають своє питання. Одержана інформація колективно обговорюється, спільно 

підбиваються підсумки, ставляться контрольні питання, які допомагають перевірити, чи кожен 
член групи зрозумів і засвоїв навчальний матеріал, бо тепер кожен має стати «експертом» з 

цього питання. 
По завершенню часу, який відводиться для такої роботи, всі студенти входять до складу 

нових, так званих «експертних груп», і кожен «експерт» має чітко, логічно й змістовно донести 
інформацію зі свого питання до членів інших груп, а потім сприйняти нову інформацію від 

інших «експертів». Після такого обміну інформацією всі знов повертаються до «домашніх» 
груп, щоб поділитися знаннями, набутими від представників інших груп. Таким чином, окремі 
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дози інформації складаються в загальну картину, уможливлюють зробити спільні висновки та 
рішення.  

Таким чином, застосування інтерактивних технологій у навчанні майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва, передбачає залучення їх до активного діалогу обговорення як 

теоретичних питань, так і розв’язання професійно значущих завдань. 

 
Список використаних джерел: 
1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончарнко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 

2. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.С.К., 

2004. – 192 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ЛІКАРІВ З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ 

 

Сучасний процес реформування освітньої системи в Україні спрямований на розвиток та 
набуття особистістю якісних здатностей, приведення вітчизняних критеріїв та стандартів освіти 

у відповідність до європейських вимог.   
Першочерговим напрямом модернізації системи  вищої медичної освіти  України 

виступає підвищення якості підготовки медичних кадрів [1; 2, с. 4]. Основним напрямком 
забезпечення якості підготовки майбутніх лікарів виступає впровадження в навчальний процес 

є компетентнісного підходу, в основу якого покладено  перехід від теоретичних знань до 
фахової компетентності [3, с.321; 4, с.328]. 

Компетентністний підхід переміщує акценти з процесу накопичення нормативно 
визначених знань, умінь і навичок в площину формування й розвитку здатності практично 

діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях 5, с.28. 
Навчальна дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» виступає вихідною при 

формуванні вищезазначених компетенцій та   таких спеціальних фахових результатів навчання: 

 здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів; 

 планувати заходи для запобігання розповсюджування інфекційних хвороб в умовах 
закладу охорони здоров’я; 

 проводити в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу: виявлення і ранню 
діагностику інфекційних захворювань. 

Після вивчення мікробіології, вірусології та імунології майбутній магістр медицини 
повинен опанувати такими знаннями: в умовах лікувальної установи, застосовуючи стандартну 

процедуру, використовуючи знання про людину, її органи та системи, на підставі результатів 
лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу за 

списком 4 Освітньої програми.  
Для формування фахових компетентностей майбутнього лікаря, вивчення мікробіології, 

вірусології та імунології ставить завдання щодо опанування  такими вміннями: 

 передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини; 

 оволодіти сучасними методами мікробіологічних досліджень при інфекційних 

хворобах; 
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 аналізувати принципи одержання вакцинних препаратів, методи їх стандартизації і 
контролю, практичне використання; 

 оволодіти принципами виготовлення імунних сироваток, методами їх стандартизації, 
контролю,практичне використання. 

Таким чином, професійна компетентність як сукупність здібностей, якостей й 

особливостей спеціаліста, а також знань, умінь і досвіду є важливим чинником підготовки й 
діяльності майбутнього лікаря. 
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ВИХОВАННЯ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ У СТУДЕНТІВ 

 

Становлення та удосконалення сучасної системи освіти стосується змін, які відбуваються 

наразі у сфері політики, культури, економіки, психології, етики тощо. Моральне виховання 

молоді не може залишатися осторонь від соціальних та духовних змін соціуму.  

Вирішуючи проблеми духовно-морального виховання молоді в освітніх закладах, слід 

пам’ятати, що честь та гідність – це одні з найважливіших соціальних та моральних якостей 

людини.  

У руслі сучасних завдань морального виховання підростаючого покоління – категорії 

«честь» та «гідність» наповнюють та конкретизують зміст гуманного підходу до організації 

навчально-виховного процесу. Необхідність гуманізації педагогічного процесу потребує 

включення у систему особистісних цінностей людини таких якостей як честь, гідність, совість, 

почуття обов’язку, любов, доброта, милосердя, свобода, відповідальність та ін. Утвердження 

означених якостей у свідомості та поведінці студентської молоді перетворює принцип гуманізму 

з науково-педагогічної категорії у реальну внутрішню установку людини.  

У процесі виховання честі та гідності студентів слід чітко визначити та обгрунтувати 

моральне значення та специфічні особливості досліджуваних якостей в ієрархії особистісних 

пріоритетів. У зв’язку з цим, педагогам необхідно володіти певною інформацією, даючи відповіді 

на запитання типу: «Яке місце займають категорії честі та гідності особистості в системі її 

моральних переконань?», «Які критерії, рівні прояву честі та гідності у свідомості та поведінці 

студентів?» і т.д. Саме такі запитання зазвичай виникають у студентів, які прагнуть зрозуміти що 

ж таке «честь» та «гідність».  

Відповідаючи на ці та інші запитання, педагогу потрібно визначити пріоритет вихованості 

студента над його освідченістю. Проблема полягає в тому, що слід не просто визначити 

виховання гідного студента як головне завдання освітніх закладів, а оцінювати якість навчальної 

та виховної роботи за результатами соціальної компетентності та моральної вихованості 

студентів.  

Зазначимо, що честь та гідність входять в систему моральних цінностей та відображають 

ставлення людини до себе, що проявляється у визнанні себе та своїх достоїнств. Так формується 
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самооцінка, позитивне самоставлення та повага до себе. Почуття честі та гідності не виникає, 

якщо людині не вдається проявити себе у якій небудь діяльності, розвинути власні моральні та 

естетичні якості, трудові уміння та навички. Усвідомлення та прийняття власного «Я» передбачає 

цілісне емоційно-ціннісне ставлення власне до себе, яке відображає соціальні та особистісні 

цінності людини. Саме тому, відправною точкою у формуванні честі та гідності студентської 

молоді є їх включення не в один вид діяльності, а в декілька, що вимагає глибокого 

самовираження у цій діяльності, прояв своїх найкращих особистісних якостей, наповнення їх 

моральним підтекстом.  

Для більш глибшого усвідомлення категорії «честь» звернемося до її етимології. Слово 

«честь» походить від слів «почитати», «поважати» та характеризується як хороша репутація, 

добре ім’я людини. Честь також розглядають як «гідні поваги та гордості моральні якості та 

етичні принципи людини». У сучасному трактуванні честь більше стосується соціальної 

значимості людини, її морального визначення. 

Честь виконує моральну-оціночну функцію по відношенню до конкретної людини. Поняття 

«честь» відображає позитивні сторони особистості, визнання її заслуг та авторитету; визначає 

рівень відповідальності та довіри до людини. Честь виникає та існує лише у тих соціальних 

прошарках, до яких наближена людина. Суть в тому, що категорія «честь» є результатом 

суспільної оцінки поведінки людини, її участі у соціально значимій діяльності. Сама ж людина 

переймається тим, щоб не втратити честь, не заплямувати репутацію. Отож характерними 

ознаками честі є: добре ім’я людини, хороша репутація, які потрібно відстоювати та защихати. 

Разом з тим, честь має і особистісну сторону. Адже ця категорія пов’язана з моральною 

свідомістю особистості та відображає усвідомлення власної гідності, яка визначається 

соціальним статусом, заслугами, прагненням розділяти моральні цінності соціуму, у якому 

живеш. Ось чому, ряд дослідників честь розуміють як внутрішню гідність, прояви благородства, 

чесності.  

Таким чином, ми дійшли висновку, що честь – це емоційне переживання власної соціальної 

значимості в очах близьких людей або ж суспільного визнання вцілому. Честь – це найвища 

соціальна цінність, яка свідчить, з одного, об’єктивного, боку, про значущість особи для 

суспільства, а з іншого, суб’єктивного, боку – про особистісну значущість особи як представника 

соціальної, професійної, національної та іншої конкретної групи людей, визначену на основі 

власного внутрішнього духовного світу, суспільної та індивідуальної свідомості й самосвідомості 

До основних змістових характеристик честі ми відносимо наступні: 1) хороша репутація; 2) 

повага збоку інших людей; 3) усвідомлення власної соціальної значимості. 

 

Урущак Богдан Андрійович 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ВІЙСЬКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ ЯК МАЛА СОЦІАЛЬНА ГРУПА 

 
Розглядаючи фактори формування особистості військовослужбовця, необхідно 

підкреслити, що одним із таких провідних факторів є соціальне середовище. Воно не тільки 
формує психіку особистості, а й визначає її поведінку. Соціальне середовище впливає на 
особистість через різні спільноти, які називаються соціальними групами. Соціальна група – 
відносно стійка сукупність людей, пов’язаних між собою спільними цінностями, цілями, 
системою взаємин, взаємовпливів і включених до типових форм діяльності [2, с. 130; 1, с. 280]. 
Військове середовище виступає як різновид соціального об’єднання за ознакою військової 
служби, основною метою якої є захист Вітчизни. 

Соціальні групи мають свої параметри, ознаки, класифікацію, характеристики та рівні 
розвитку. Виходячи із класифікації соціальних груп [1, с. 286; 3, с. 200], можна зробити 
висновок, що військовий підрозділ, зокрема рота, є реальною постійною первинною офіційною 
закритою малою соціальною групою. 
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Військовий підрозділ, як мала соціальна група, характеризується існуванням різних форм 
колективної свідомості (колективна думка, настрій, традиції, настанови, цінності), 
формуванням соціально-психологічної поведінки і діяльності військовослужбовців (лідерство, 
співробітництво, сумісність, згуртованість тощо.) Саме в малій соціальній групі відбувається 
формування особистості військовослужбовця. Тому подальше вивчення військового підрозділу 
доцільно проводити з урахуванням особливостей існування і розвитку малої соціальної групи.  

Група у своєму розвитку проходить рівні: конгломерат, асоціація, кооперація, 
автономізація, колектив або корпорація. При цьому не кожна досягає рівня колективу чи 
корпорації. 

Конгломерат. Сукупність певної кількості людей, які раніше не були між собою знайомі й 
опинилися в одному просторі в один і той самий час (наприклад, молоді воїни, що прибули у 
військову частину, заново сформований військовий підрозділ, відмобілізовані 
військовозобов’язані). Особистісні стосунки носять вибірковий характер. 

Асоціація. Члени групи (військовослужбовці підрозділу) співвідносять свою діяльність як 
службову. Вони об’єднані спільною метою, але не всі однаково її сприймають, діяльність групи 
здійснюється, хоча дії її членів ще не скоординовані. З’являються перші ознаки 
колективоутворення. Але водночас така група постійно потребує командирів, актив, як 
правило, починає складатися самостійно на підставі симпатій. Особистісні стосунки 
налагоджуються досить швидко, але лише у вигляді емоційної припустимості, вони ще не 
опосередковуються змістом службової діяльності. 

Кооперація. Характеризується чітко вираженою єдністю дій членів групи, спільністю 
поглядів на основні її цінності, прагненням до них. Крім цього, вона відрізняється 
успішнодійною організаційною структурою, високим рівнем групової підготовленості та 
співробітництва. Члени групи розуміють свої ролі. Визначається статус кожного члена групи. 
Актив формується за принципом здібностей та спроможностей. Формується колективна думка, 
впроваджуються колективні традиції. Міжособистісні стосунки і групове спілкування, що 
мають діловий характер, підпорядковані досягненню високого результату в розв’язанні 
конкретного завдання. 

Автономізація. Характеризується єдністю мети і мотивів діяльності, високою 
внутрішньою єдністю і дисципліною. Зростає управлінська роль молодих командирів 
(сержантів). Актив і лідери мають певний вплив на членів групи. Як правило між ними 
суттєвих протиріч немає, хоча і можуть виникати деякі розбіжності. Командир може опиратись 
на молодших командирів, актив і лідерів довіряючи їм деякі відповідальні завдання. Члени 
групи ідентифікують себе з нею («моя рота, мій взвод, моє відділення»). Колективна думка стає 
офіційною. Колективні традиції сприяють згуртуванню військовослужбовців. Автономізація, 
розвиваючись, може перерости у колектив або корпорацію. 

Колектив. Найвищий рівень розвитку малої соціальної групи. Група об’єднана 
загальними цілями і завданнями. Кожний член групи (військовослужбовець підрозділу) знає і 
усвідомлює свою посадову роль, прагне до найкращого її виконання як у повсякденній 
діяльності, так і в навчально-бойовій та бойовій. Неформальні групи (мікрогрупи), референтні 
групи, лідери мають позитивну спрямованість, співпрацюють з молодшими командирами 
(сержантами) та активом. Спільна діяльність, яка має суспільнокорисний характер, стає сенсом 
її існування (цілі загальні, діяльність спільна). 

Корпорація. Високоорганізована закрита автономна група, члени якої ставлять 
вузькогрупові або особисті інтереси, для досягнення яких використовують будь-який спосіб, 
навіть за рахунок інших військовослужбовців чи груп (діяти разом, цілі індивідуальні через 
групові). Спостерігається відчуженість від суспільнокорисної діяльності, протиставлення себе 
іншим групам. Відсутня узгодженість їхньої мети з цілями та завданнями суспільства. 

 
Список використаних джерел: 
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Ладика Ірина Ярославівна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ФЕМІНІТИВІВ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 
У журналістському середовищі до сьогодні питання використання фемінітивів (слів на 

позначення жінок у різних професіях) залишається дискусійним, хоча саме медійники мали б іти 
в авангарді змін. Деякі журналісти активно вживають фемінітиви у своїх текстах/сюжетах, інші 
принципово їх уникають, навіть категорично проти їхньої появи у сучасному медійному 
просторі. Така позиція має безліч аргументів, які, проте, при детальнішому вивченні, не здаються 
обґрунтованими. Одне із найчастіших зауважень до таких слів: «їх раніше не вживали». Це й не 
дивно, адже раніше жінки не фігурували у публічному просторі, вони не могли здобути освіту й 
знайти роботу, після отримання домашньої освіти виходили заміж і народжували дітей. Навіщо 
було вживати фемінітив «журналістка», якщо у редакціях працювали виключно чоловіки?  

Фемінітиви часто використовують для посилення гендерної чутливості, і основне із їхніх 
завдань – відновити гендерну рівність, оскільки сучасні мовні норми сприяють дискримінації 
жінок і завищенню значущості чоловіків. Фемінітивам протиставляються маскулінітиви, тобто це 
назви чоловічого роду, які вживаються в більшості випадків до всіх людей, незалежно від статі. 
Уживання маскулінітивів сприяє мовному сексизму. У мові закріплюються стереотипи 
підпорядкованого становища жінки. Одним із виявів такого мовного сексизму є професійні 
найменування»[2]. 

Існує проблема утворення фемінітивів, навіть ті, хто хочуть їх вживати, часом губляться, не 
знаючи, як правильно утворити те чи інше слово. Правила української мови стверджують, що усі 
назви професій – чоловічого роду і їх вживають на позначення і чоловіків, і жінок. Проте мова – 
це жива система, яка змінюють разом із суспільством, його цінностями та уявленнями. І правила 
утворення фемінітивів теж формуються у процесі їхнього творення. 

Загалом в українській мові є понад 13 суфіксів, які можуть утворювати іменники – назви 
осіб жіночої статі. Серед них найпродуктивнішими є суфікси -к- (учителька, директорка, лідерка, 
винищувачка), -иц- (урядовиця, авантюрниця, очільниця), -ин- (філологиня, філософиня, 
своякиня), -ес-(агентеса, адвокатеса, критикеса), меншою мірою -ис- (актриса, редактриса). До 
речі, деякі суфікси можуть утворювати варіанти фемінітивів з однаковим лексичним значенням: 
мовознавиця і мовознавчиня, чемпіонка і чемпіонеса, водійка і водійчиня [3]. 

Фемінітиви притаманні українській мові. Їх активно вживали до 1928 року, більше десятка 
таких слів зафіксовано у словнику Бориса Грінченка. Активне їхнє викорінення почалося з 
натиском радянської влади та насадженням російської мови, для якої феміниви не характерні. 
Тішить, що сучасні українські мовознавці позитивно ставляться до тенденції активного ужитку 
фемінітивів, зокрема Олександр Пономарів. 

Ще 50 років тому українські мовознавці говорили про те, що фемінітиви притаманні 
українській мові і їх треба вживати активніше. У 1999 році Олександр Пономарів зазначив, що 
вживання чоловічого роду на позначення жінки суперечить морфолого-синтаксичним нормам 
української мови. Уникання фемінітивів збіднює мову: робить її більш канцелярською, звужує до 
офіційно-ділового стилю [1]. 

Отже, на основі вищесказаного можемо зробити висновок, що фемінтиви характерні 
українській мові, вони зафіксовані у словниках і мовознавці теж визнають їхнє право на 
існування. Такі слова не вживалися раніше через тиск російської, яка не є гнучкою до змін мовної 
норми, та через відсутність жінок у публічному просторі, обіймання посад переважно 
чоловіками. Зараз ситуація змінюється і в медійному просторі звучить усе більше фемінітивів. 
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3. Малахова О. Фемінітиви – не данина моді, вони властиві українській мові як системі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://womo.ua/olena-malahova 

https://gazeta.ua/articles/chistota-movlennya/_kerivnicya-deputatka-prezidentka-5-prichin-vzhivati-feminitivi/668549
https://hromadskeradio.org/news/2017/01/24/feminityvy-v-ukrayinskiy-movi-neobhidnist-chy-nadmirnist
http://womo.ua/olena-malahova/
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Мох Юлія Андріївна 

Кандидат педагогічних наук 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Радченко Олена Іванівна 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

ASSESSMENT – INTEGRAL PART OF ACQUIRING A 

FOREIGN LANGUAGE 

 

Assessment is an integral part of acquiring a foreign language. In other words, far from being a 

final step, a judgement passed (often by someone else) on something the learner has finished doing, 

should occur throughout the learning process. Errors play an essential part in the process: the idea that 

a good learner never makes mistakes is completely wrong. A good learner is a learner who can tell 

what he or she does not know how to do at any given moment, and who uses this assessment to 

progress, to identify what remains to be learnt. So assessing yourself is not so much a matter of 

spotting your mistakes and correcting them as of regularly monitoring what you have learnt or 

acquired. Nor is assessment an activity that takes place beyond the learner’s control: it is up to learners 

to monitor their work constantly. 

For these reasons, assessment is not a responsibility you can leave to someone else. The kind of 

assessment that is essential for learning and acquisition is necessarily personal and individual. This is 

why it is often called self-assessment: it has to be carried out by the person who is doing the learning. 

When learners assess the results of their own work, they are in no sense cheating, because they are the 

only people who have the information essential for analyzing the results correctly.  

Self-assessment needs to be regular so that you can change course if you find there is a 

mismatch between what you thought you were doing and what you find you are doing. It allows you 

constantly to redefine and clarify your objectives as you proceed with your work.  

As we have seen, any kind of acquisition implies self-assessment. Besides self-assessment, 

which is internal and personal, there may be other types of assessment. One of the most common is 

certification, such as a judgement passed at a given moment by an institution unconnected with the 

learner. Certification is usually the result of an examination. If your objective is to pass an 

examination, you need to take into account the contents of the examination in selecting your working 

purposes, then focus your own assessment on how far you are succeeding in meeting the examination 

requirements. 

However, you must not think that self-assessment is simply a matter of setting yourself an 

examination of the kind which institutions and teachers are responsible for organizing. There are 

bound to be considerable differences, because the learner wants to know how well he is learning, not 

simply what he has acquired. How can one assess one’s own working methods and results? Firstly, by 

employing the widest possible range of techniques and criteria. There is no one single test that can 

assess pronunciation, vocabulary, grammar, communicative practices, comprehension, expression, 

writing, speaking, etc. 

Secondly, you have to be able to distinguish between a number of different points. What exactly 

are you going to assess? Is it the way certain rules of structure are applied, such as how to construct a 

grammatical sentence using “do”? Or is it the way in which certain rules of use are applied in various 

communicative situations? Choosing what you are going to assess is not something that is done in a 

vacuum: you have to do it on the basis of the objectives you have chosen. It is therefore important to 

assess you are using the language in the way which is appropriate to the situation, to your objectives 

and to the social relationship in question.  

On the whole, for learning purposes self-assessment is more beneficial. 
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Старосельський Ігор Валентинович 

Викладач-методист 

Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 

 

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 
 

Однією з проблем, що хвилюють сучасну молодь, є проблема працевлаштування після 

закінчення навчання, своєї необхідності у своїй країні, впевненість у завтрашньому дні. 

Мета даного дослідження – визначити, чи зустрічається сучасна молодь з проблемами 

при працевлаштуванні, її ставлення до свого майбутнього працевлаштування і можливості 

працевлаштування в Україні взагалі, впевненості в завтрашньому дні, можливість виїхати 

працювати за кордон. Порівняти думки курсантів перших і випускних курсів, які стоять на 

порозі майбутнього працевлаштування. 

Опитування проводилося серед курсантів Кременчуцького льотного коледжу НАУ – І та IV 

курсів технічного та економічного відділень. Нижче наводяться питання анкети та відповіді на них. 

1. Як би Ви оцінили ситуацію в галузі працевлаштування молоді в Україні?  

40% першокурсників вважають, що хоча в цілому проблема така й не стоїть, але роботу 

за фахом вдається знайти не завжди. У той же час так вважають лише 20% старшокурсників. З 

тим, що проблеми працевлаштування в Україні незначні, погоджуються 50% першокурсників і 

20% курсантів старших курсів. З тим, що проблема працевлаштування молоді в Україні стоїть 

дуже гостро, згодні відповідно 10% і 60% опитаних. 

2. Які можливості, на Вашу думку, в основному використовуються молоддю в процесі 

пошуку роботи?  

На думку 80% першокурсників використовуються знайомства, сімейні і дружні зв’язки. 

Так вважають 100% старшокурсників. Вважають, що молодь і самостійно шукає роботу 70% 

курсантів першого курсу і 100% четвертокурсників. Вважають, що молодь в пошуках роботи 

звертається до служби зайнятості лише 20% першокурсників, і ніхто з четвертокурсників. 

3. Як би Вам довелося працевлаштовуватися просто зараз, які можливості у пошуках 

роботи задіяли б Ви?  

Знайомствам, сімейним і дружнім зв’язкам нададуть перевагу 90% першокурсників, і 

80% курсантів 4 курсу. При цьому 80% першокурсників і 70% четвертокурсників одночасно 

обирають і варіант самостійного пошуку роботи. До служби зайнятості звернуться 10% 

першокурсників. 

4. Як би Ви вчинили, якби у Вас з’явилася можливість поїхати працювати за кордон?  

Більшість опитаних готові виїхати за кордон в пошуках роботи – 70% першокурсників 

(50% звичайно, використали б таку можливість, 20% скоріше б за все поїхали б) і 80% 

четвертокурсників (50 та 30% відповідно). 

6. Як Ви оцінюєте ймовірність працевлаштування за своєю спеціальністю?  

Серед курсантів 4 курсу переконані в своєму працевлаштуванні 20% опитаних. По 50% 

першокурсників обрали відповідь «скоріше так» і «скоріше ні». 40% випускників відповіли 

«скоріше так», і 40%; – «скоріше ні».  

Виходом з такої ситуації вбачається зміна ставлення держави щодо працевлаштування 

молоді, а саме: 

- створення умов для працевлаштування на перше місце роботи; 

- створення окремої, молодіжної біржі праці; 

- створення нових робочих місць в країна взагалі; 

- сприяння захисту трудових прав молоді з гарантуванням їм рівних прав у сфері праці,  

- забезпеченням належного соціального захисту; 

- надання гнучкого графіку занять тим курсантам та студентам, які вже працюють за 

спеціальністю;  

- запровадження обов’язкового стажування студентів; 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К  2 2  

 

 

 
14 

- запровадження при навчальних закладах курсів з навчання пошуку роботи, організації 

власного бізнесу;  

- підвищення значимості Державної служби зайнятості.  

Вирішенням проблеми працевлаштування в першу чергу повинна займатися держава. 

Створення працюючої системи працевлаштування молоді за фахом, вдосконалення 

правової бази, безумовний контроль держави над питанням працевлаштування молоді, дасть 

можливість формувати кваліфікованих спеціалістів для майбутнього країни. 

 

Линник Анна Вікторівна 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Науковий керівник – Василик Оксана Богданівна, кандидат економічних наук, доцент 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ ДО ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

Роль статистики в нашому житті настільки значна, що люди, часто не замислюючись і не 

усвідомлюючи, постійно використовують елементи статистичних методів не тільки в трудових 

процесах, але і в повсякденному побуті. Працюючи і відпочиваючи, роблячи покупки, 

знайомлячись з іншими людьми, приймаючи якісь рішення, людина користується певною 

системою наявних у нього відомостей, що склалися смаків і звичок, фактів, систематизує, 

зіставляє ці факти, аналізує їх, робить висновки і приймає певні рішення, робить конкретні дії. 

Таким чином, в кожній людині закладено елементи статистичного мислення, що представляє 

собою здатність до аналізу і синтезу інформації про навколишній світ. Тому я вирішила 

вивчити основні методи і статистичні характеристики, зібрати і обробити деякі статистичні 

дані. 

Першим етапом дослідження є статистичне спостереження – було проведено опитування 

учнів 10 класу з метою з’ясування ставлення до шкільних предметів загалом та розуміння ними 

необхідності вивчення дисциплін гуманітарного циклу (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Результати анкетування 
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Із діаграми видно, що найцікавішим у вивченні є англійська мова. Найлегшими у 

вивченні учні вважають фізкультуру , слідом за нею інформатику, історію та географію. 

Більшість учнів вважають найважчими у вивченні 2 предмети - креслення та геометрію. 

Найбільш затребуваними для отримання майбутньої професії являються два предмети – 

українська мова та англійська мова. Незатребуваними виявилися два предмета – креслення та 

фізкультура. 

При обробці результатів другої частини опитування щодо необхідності вивчення 

дисциплін гуманітарного циклу було встановлено наступне: 62,5 % учнів з цікавістю вивчають 

предмети гуманітарного циклу; 75 % учнів відповіли,що їм потрібні дані предмети;87,5 % 

потребують допомоги при виконанні домашніх завдань по предметах гуманітарного циклу. 

Серед тих дітей котрі потребують допомоги є 2 дітей які у попередньому дослідженні 

вказали,що вивчають такі предмети з інтересом.  

Основними причинами невдачі при вивченні гуманітарний дисциплін було названо 

несерйозне ставлення до навчання та труднощі при вивченні матеріалу. На третьому місці – 

відсутність інтересу до предмету. І половина учнів хотіла б покращити свої результати з 

предметів гуманітарного циклу. 

Отже, аналіз результатів анкетування показав: 

- в учнів 10 класу рівень мотивації до вивчення більшості предметів високий; 

- у кожного є предмети, які він вважає найбільш легкими або навпаки важкими у 

вивченні; 

- учні визначили, які предмети їм необхідні для отримання майбутньої професії, але 

аналіз показав, що чіткої орієнтації в визначенні значущих предметів не 

спостерігається; 

- більшість учнів позитивно ставляться до предметів гуманітарного циклу; 

- третина учнів визнає, що основною причиною невдач у навчанні є несерйозне ставлення 

до нього. 

Статистичні дані, отримані в ході дослідження можна використовувати вчителям в роботі 

щодо підвищення якості знань, класному керівнику щодо організації профорієнтаційної роботи, 

при вивченні учнями статистики в якості прикладів статистичного дослідження та графічного 

представлення результатів дослідження .Я переконалася , що статистичні характеристики і 

дослідження допомагають простежити розвиток тієї чи іншої проблеми. Вони відіграють 

значну роль в нашому житті, їх можна використовувати не тільки в математиці, але і в інших 

галузях науки. 

 

Акіншина Ірина Миколаївна 

Кандидат філологічних наук, доцент 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ В ДРУКОВАНИХ ЗМІ 

 

Реклама становить собою важливу сферу соціальної комунікації. Схема рекламної 

комунікації подібна до будь-якого іншого виду комунікацій. Основні елементи рекламної 

комунікації: відправник, кодування, звернення, канал комунікації, посередник, фільтри, 

перешкоди, одержувач. Провідна роль належить одержувачу (адресату) комунікації, який 

визначає більшість характеристик всіх інших елементів. Відправник (адресант, комунікатор, 

джерело комунікації) – сторона, від імені якої адресату надсилається рекламне звернення. 

Рекламний контакт – досягнення сигналом, посланим комунікатором, одного адресата. 

Звернення (послання, повідомлення) – основний інструмент і носій інформації психологічної 

установки, емоційного впливу комунікатора на цільову аудиторію. Кодування – процес 

представлення ідеї комунікації, переданої адресату інформації у вигляді текстів, символів і 

образів (котрі є предметом вивчення семіотики). Посередник (комунікант) – той, хто 

представляє комунікатора, у чиї вуста вкладається рекламне звернення. Необхідні якості 
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посередника (сумлінність, привабливість і професіоналізм). Одержувач (адресат) у рекламній 

комунікації – цільова аудиторія, якій призначена реклама (ті, хто приймає рішення про 

купівлю, й ті, хто на це рішення впливає). Канал комунікації поєднує всіх учасників процесу 

комунікації та носія інформації з моменту кодування сигналу до моменту одержання його 

адресатом. Канал повинен максимально відповідати ідеї переданої інформації й використаним 

для її кодування символам; часто використовують сполучення каналів.  

Рекламна піраміда (стадії готовності до купівлі) будується таким чином: незнання, 

поінформованість, знання, прихильність, перевага, переконаність, купівля, повторна купівля.  

«Реклама має переконати людей довести до логічного кінця маркетингову стратегію, 

головним завданням якої є прибутковий продаж того, що, на думку відділу маркетингу, люди 

бажають купувати. Реклама повинна впливати на вибір споживача та його рішення щодо 

купівлі» [1, с. 34]. 

Реклама не претендує на неупередженість, звертається зі специфічними закликами в 

межах оплаченого місця та часу. Вона багатофункціональна, може й не перестає стимулювати 

витрату грошей чи їх нагромадження. Це феномен, здатний принести приголомшливий ефект в 

обстановці кінцевої невизначеності. 

Провідними каналами рекламної комунікації сьогодні залишаються різноманітні жанрові 

системи подання документної інформації, що в загальнонаціональному розумінні є великою 

інформаційною індустрією, тобто «масовоінформаційним виробництвом», котре «залежно від 

конкретної класифікації може означати виробництво… реклами для ЗМІ; періодичної преси 

(газет, щотижневиків газетного типу, щотижневиків журнального типу, журналів, альманахів, 

брошур, книжок)» тощо [2, с. 25]. 

Отже, рекламна діяльність у цілому – це не просто вид бізнесу, це складна форма 

спілкування, взаємодії та взаємовпливу людей, у результаті якого вони набувають деяких 

інших засобів для подальшої комунікації з людьми. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ВИКЛАДАННІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Одним із основних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу є широке 

застосування інформаційно-комунікаційних, в тому числі мультимедійних технологій.  

Важливим завданням є створення нових моделей подання знань, в яких з’являється 

можливість одними і тими ж засобами демонструвати як об’єкти, характерні для логічного 

мислення, так і образи-картинки, якими оперує образне мислення. 

Друге завдання – візуалізувати знання, до яких важко або неможливо підібрати текстові 

описи. І, нарешті, третє – пошук способів переходу від картинок-образів до розуміння процесів 

які ховаються за динамікою цих картин. Таким чином, переваги мультимедійних технологій в 

організації навчального процесу не викликають сумніву. 

Робота курсантів на занятті при використанні мультимедійних технологій може бути 

організована таким чином: 

- фронтально – ознайомлення з візуальною інформацією (перегляд відеороликів, фото, 

картографічного матеріалу, ілюстрацій, схем, діаграм, спостереження за динамікою зміни 

об’єктів); 
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- індивідуально – виконання практичних робіт; 

- робота в групах.  

Мультимедійні технології дають можливість реалізувати такі види роботи на заняттях: 

перегляд аудіовізуальної інформації, тренінг за теоретичними питаннями з використанням 

тестів, самоконтроль, робота з понятійним апаратом. 

До найбільш ефективних форм викладу навчального матеріалу слід віднести 

мультимедійні презентації, створені за допомогою Microsoft Power Point силами як викладачів, 

так і курсантів. Використання презентацій дозволяє побудувати навчальний процес на основі 

психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам’яті, розумової діяльності, 

гуманізації змісту навчання та педагогічних взаємодій, реконструкції процесу навчання з 

позиції цілісності.  

Для перевірки ефективності використання мультимедійних технологій в практиці вищої 

школи було проведено експериментальне дослідження. Експериментальна робота проводилась 

серед курсантів Кременчуцького льотного коледжу під час викладання дисциплін «Історія 

України» та «Культурологія». 

Використання мультимедійних технологій дозволило виявити ефективність 

впровадження мультимедійних технологій, що підтверджується зростанням середнього балу 

успішності курсантів та студентів на 1,7 бали, зміною ставлення до предмету на позитивне у 

83% курсантів і поглибленням знань з цього предмету у 69% курсантів та студентів. 

Анкетування курсантів та студентів дозволило зробити наступні висновки: 

- незважаючи на загальну обізнаність курсантів та студентів експериментальної групи з 

комп’ютером, вони зазнають деяких труднощів під час роботи з мультмедіа технологіями, в 

підготовці мультимедійних презентацій та створенні власних проектів на основі інформаційно-

комунікаційних технологій, 62% опитаних вказали на це; 

- курсанти експериментальної групи значно поліпшили свої результати – 67,4% 

курсантів заявляють про поліпшення знань з історії та культурології після використання 

мультимедійних лекцій; 

- слід відзначити явно виражену позитивну динаміку покращення рівня знань з курсів історії 

України та культурології серед курсантів груп, де використовувалися мультимедійні лекції. 

Результати експерименту показали – всі курсанти, що мають високу мотивацію до роботи на 

початку експерименту, значно поліпшили свої результати: 80% з них отримали більш високі 

оцінки в кінці експерименту, ніж перед його початком. 

Використання мультимедійних технологій при викладанні історії та культурології є 

перспективним дидактичним засобом, який здатний значно підвищити ефективність 

навчального процесу.  

 

Замфереско Олена Вікторівна 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Традиційна професійна підготовка майбутніх фахівців ресторанної справи у вищому 

професійному училищі (ВПУ) на сьогодні вимагає істотних змін, які повинні враховувати 

новітні тенденції не лише модернізації професійно-технічної освіти, але й розвитку сучасної 

ресторанної індустрії нашої країни.  

Особливе значення для підготовки фахівців з інтегрованої професії 5129 «Майстер 

ресторанного обслуговування» має контекстне навчання, яке забезпечує перетворення 

пізнавальної діяльності учнів ВПУ в професійну з відповідною зміною їхніх потреб, мотивів, 

цілей, предметів та результатів. Саме контекстне навчання дає змогу учням глибше пізнати 

зміст та особливості майбутньої професійної діяльності. Забезпечити таке навчання – мета 
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контекстного підходу, який ми розглядаємо стосовно професійної підготовки майбутніх 

майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності.  

Поняття «контекст» у педагогіці тлумачиться як таке, що пов’язує та пояснює явища, 

події, факти і відображає вплив умов майбутньої професійної діяльності фахівця на сутність, 

процес і результат навчання. Ідея контекстного навчання полягає в тому, що засвоєння 

соціального і професійного досвіду майбутніх фахівців відбувається завдяки їхній активній 

діяльності [2, с. 8-12]. Контекст передбачає створення освітнього середовища й моделювання 

навчальних ситуацій, які дають змогу дослідити й відчути взаємозв’язок функціональних 

аспектів майбутньої діяльності, а не лише засвоїти алгоритм виконання певних трудових 

операцій. Особливістю контекстного підходу в освіті є поєднання процесу засвоєння 

теоретичних знань із практикою їх застосування у змодельованих ситуаціях, наближених до 

предметного і соціального контекстів фахової діяльності, що суттєво впливає на сприйняття, 

розуміння й перетворення конкретної навчальної інформації, надаючи їй індивідуального 

змісту й професійного значення [3, с. 162]. Його впровадження у підготовку майбутніх майстрів 

ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності передбачає створення в 

освітньому процесі різноманітних контекстів професійної діяльності, що забезпечує 

особистісне включення учнів ВПУ в аналог майбутньої професійної діяльності, сприяє 

формуванню їхніх професійно важливих якостей, надає педагогічному процесу евристичного 

характеру.  

Як зазначав А. Вербицький, процес і зміст професійної освіти мають орієнтуватися на 

досягнення її головної мети, яка полягає в якісній підготовці висококваліфікованого фахівця 

[1, с. 7]. Кінцева мета підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до 

підприємницької діяльності у ВПУ полягає у формуванні в учнів підприємницької 

компетентності для подальшої успішної реалізації їхнього особистісного потенціалу в трудовій 

діяльності.  

З цього випливає, що підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до 

підприємницької діяльності має відображатися в діяльнісних аспектах освітнього процесу і 

передбачати: логічний взаємозв’язок навчальної, квазіпрофесійної та навчально-професійної 

діяльності учнів; опанування підприємницьких знань, умінь і навичок у змодельованих 

професійних ситуаціях; застосування збалансованого поєднання різних форм навчання; 

відображення процесів, які відбуваються у ресторанній галузі. Моделюючи предметний і 

соціальний зміст майбутньої професійної діяльності [1], контекстний підхід до професійної 

підготовки майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності дає змогу 

створити умови для ефективного і поступового перетворення навчально-пізнавальних дій учнів 

ВПУ (під час професійно-теоретичної підготовки) у квазіпрофесійні (на практичних заняттях за 

допомогою застосування інтерактивних технологій навчання, спецкурсів тощо) і навчально-

професійних (під час навчально-виробничої практики). Досить вдало, на нашу думку, 

поєднувати предметний і соціальний зміст майбутньої діяльності в ділових іграх, коли 

задається її професійний контекст. 

Відповідно до нашої проблематики, професійний контекст передбачає інтегрування 

обслуговування, підприємницької та торгової діяльності фахівців ресторанної галузі, а також 

створення різноманітних ситуацій взаємодії, характерних для їхньої професії. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ 

ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, 

оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Начиная с 

70 - 80-х годов прошлого столетия спорт в США является "второй религией", в которую верят 

большинство американцев.  

Анализ развития спорта в США и других странах мира показывает, что активная позиция 

населения по отношению к спорту формируется как следствие хорошей пропаганды СМИ. 

Именно от СМИ зависит популяризация видов спорта, а занятия физкультурно-спортивной 

деятельностью рассматриваются как неотъемлемая часть культуры жизнедеятельности. С 

социологической точки зрения спорт можно назвать социальным институтом (Б.Шкуляо, 1992), 

поскольку он имеет свою личную социологическую базу в обществе. Существуют 

специфические правила и регуляции, формы санкций, соответствующие роли, культурные и 

социальные взаимоотношения, коммуникативная система, общие принципы и идеология. 

Исследователь Дж.Х.Сейдж (1988) утверждает, что "социальный мир спортивной деятельности 

есть тем, что может контролироваться неизменными естественными законами, он социально-

построенным процессом, способным трансформироваться человеческими факторами". 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании личности. Многие 

социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет спортсмену 

нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели.  

Эффективность социализации посредством спортивной деятельности зависит от того, 

насколько ценности спорта совпадают с ценностями общества и личности.  

Однако, говоря о положительных моментах социализации средствами спорта, нельзя не 

сказать о негативных фактах развития современного спорта, которые серьезно повлияли на его 

ценности. Погоня за медалями и рекордами привела к возникновению таких негативных 

явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг, ранняя специализация, 

жестокость, насилие и т.д. Поэтому все чаще возникает вопрос: "Гуманен ли современный 

спорт, что необходимо сделать, чтобы сохранить этот феномен для благородных целей 

развития личности и общества?". По своей природе спорт, несмотря на присущую ему 

соревновательность, гуманен, поскольку он способствует развитию личности, помогает 

раскрывать непознанные возможности человеческого организма и духа. Реализация 

гуманистического потенциала спорта не происходит сама собой и во многом зависит от того, в 

каких целях общество использует спорт. 

В современной Украине тоже произошли большие подвижки в деле популяризации 

спорта и физической культуре. 

На примере города Днепр можно сказать, что популяризация видов спорта очень сильно 

влияет на социум. Проведение в последние годы городских марафонов и полумарафонов, 

этапов кубка Европы по триатлону и других значимых спортивных мероприятий показывает, 

что все больше вовлекается спортсменов-аматоров наряду с профессиональными спортсменами 

в этот процесс. Большая роль в деле реабилитации и социализации военных, получивших 

травмы в зоне боевых действий играет и их участие в международных «Іграх Нескорених», где 

участники в спортивных соревнованиях проявляют чудеса мужества и мастерства. Занятия 

физической культурой помогают людям пенсионного возраста не чувствовать себя одинокими, 

участвуя в социально-активной жизни. 
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Популяризации многих видов спорта, особенно игровых, способствует строительство 

спортивных площадок на придомовых территориях, школьных дворах, и вообще в городской 

инфраструктуре. Небольшими шагами мы движемся в направлении, чтобы спорт и физическая 

культура стали неизменным спутником каждого гражданина. 

 

Верескля Мар'яна Романівна 

Кандидат педагогічних наук 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

Сучасна вітчизняна економічна освіта вимагає пошуку шляхів удосконалення освітнього 

процесу, впровадження найбільш передових та ефективних підходів до викладання 

економічних дисциплін. Саме перед вищою школою ставиться завдання виховати 

високопрофесійного фахівця з нестандартним мисленням, здатного брати на себе ризик 

прийняття рішень та відповідати за результати виконаної роботи. 

Інтерактивне навчання – «це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, 

яка включає конкретні цілі, а саме створення комфортних умов навчання, за допомогою яких 

учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним 

сам процес навчання» [1].  

Викладаючи економічні дисципліни, лектор має визначити освітні технології навчання, а 

саме стратегію, пріоритетні напрями навчання, систему зв'язків, тактик навчання та стилю 

взаємодії викладача зі здобувачами вищої освіти. Педагогічна майстерність викладача полягає в 

тому, щоб забезпечити потрібний зміст, застосувати оптимальні методи й засоби навчання 

відповідно до програми й поставлених педагогічних завдань. Західними ученими виділено три 

аспекти навичок, якими повинен володіти викладач: технологія, педагогіка та зміст знань. Коли 

ці три аспекти взаємодіють один з одним, досягається ефективна інтеграція навчальних 

технологій. Це дозволяє збільшити спроможність здобувачів вищої освіти засвоювати 

навчальний матеріал та полегшити його навчання [5].  

За інтерактивного навчання освітній процес організовується таким чином, що практично 

всі здобувачі вищої освіти виявляються залученими в процесі пізнання, при цьому кожний 

робить свій індивідуальний внесок у загальну справу. За умов такого навчання людина стає не 

об’єктом, а суб’єктом навчання, вона відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та 

розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності [4, с. 37]. 

З метою стимулювання творчої активності здобувачів вищої освіти широко 

використовується такий метод як «мозковий штурм». «Мозковий штурм» – це метод виконання 

невідкладних завдань за дуже обмежений час. Суть методу полягає в тому, що необхідно 

висловити найбільшу кількість ідей за невелику кількість часу, обговорити та здійснити їхній 

відбір. Цей метод використовується для розвитку творчих здібностей або для розв’язання 

складних проблем [2, с. 110]. 

Важливе місце в системі завдань для активізації самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти в економічній освіті посідає метод навчального проектування. Метод проектів сприяє 

формуванню у здобувачів вищої освіти умінь використовувати різноманітні джерела 

інформації для розв’язання проблеми, спільно працювати в групі, представляти й 

аргументувати власні пропозиції щодо виконання завдань, використовувати знання з інших 

предметів, застосовувати теоретичні знання на практиці. Важливою перевагою методу проектів 

поряд з іншими активними методами є можливість розвитку творчих здібностей здобувачів 

вищої освіти [3, с. 226]. 

Найбільш поширеною є група методів кооперативного навчання, що передбачає роботу 

здобувачів вищої освіти в парах під час проведення семінарських і практичних занять, 

виконання тестових та творчих завдань; спільне прийняття рішення щодо розв’язання 
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складного дискусійного питання під час занять; спільне обґрунтування економічної моделі, 

зв’язків між її елементами, колективна розробка пропозицій щодо майбутнього розвитку 

економічних явищ і процесів обговорюваної проблеми. 

Інтерактивні методи дозволяють використовувати теоретичні знання, опанувати 

методологію і прискорити засвоєння практичного досвіду. Вони несуть в собі великі 

можливості і повинні знайти широке застосування в навчальному процесі закладів вищої освіти 

в цілому і, зокрема, при викладанні економічних дисциплін. 
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ЕМОЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

В теперішній умовах розвиваючих ринкових відносин промисловим, торгівельним 

компаніям, навчальним організаціям недостатньо тільки інтелектуального потенціалу своїх 

співробітників. Важливою складовою стає емоційне управління людьми для ефективної 

діяльності всієї структури в цілому. 

Сильні й непередбачувані емоції, такі як гнів, роздратування, грубощі, можуть 

зруйнувати колектив і завадити плідній роботі, надмірне занепокоєння знижує розумові 

здібності, а засмучення впливає на емоційний інтелект. Відповідно для якісної діяльності 

колективу необхідно проаналізувати емоції людей, що виникають в процесі роботи. 

Емоції – психічне відображення стану актуальних потреб. Вони також допомагають зняти 

нервове напруження, подолати труднощі, мобілізувати людей для досягнення поставлених 

цілей.  

Досвідчений керівник налаштовує своїх підлеглих емоційно так, щоб можна було 

контролювати і направляти кожного для створення атмосфери доброзичливості й допомоги, 

боротьби з негативними емоціями, попередження конфліктів. Досягти цього можна завдяки 

розвитку емоційного інтелекту через управляння собою і відношеннями з людьми. 

Ключові складові емоційного інтелекту та пов’язані з ними якості можна розділити на: 

1. Особистісні якості як спроможність управляти собою через самопізнання завдяки 

порівнянню свого внутрішнього «Я» з навколишнім середовищем. 

Емоціональне самопізнання: 

 пізнання емоцій і їх вплив на внутрішнє «Я»; 

 емоційність в прийнятті рішень; 

 адекватна самооцінка; 

 упевненість в собі. 

Самоконтроль: 

 управління негативними емоціями; 

 відкритість, чесність, прямота, справедливість; 

 можливість пристосовуватися до різних умов навколишнього середовища; 

 прагнення до перемоги – орієнтація на успіх; 

 ініціативність – здатність пошуку і спроби нового; 

https://doi.org/10.1108/ITSE-02-2017-0018
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 оптимізм – позитивне ставлення до навколишнього світу. 

2. Соціальні якості, що зумовлюють наше управління відносинами з людьми. 

Соціальна чутливість: 

 співпереживання – чуйне відношення до потреб і проблем інших людей; 

 інформованість – розуміння функціонування системи і здатність відслідковувати зміни; 

 передбачливість – здатність передбачати потреби людей і вчасно на них реагувати.  

Керівництво відносинами: 

 підтримка саморозвитку; 

 натхнення, запал, здатність вести за собою інших; 

 володіння тактикою переконання; 

 урегулювання конфліктів; 

 зміцнення особистісних взаємовідносин; 

 робота в команді, співпраця. 

3. Професійні якості: 

 професійна компетентність; 

 здатність до самонавчання. 

В емоційних станах можуть розкриватися як типові, так і нехарактерні особливості 

поведінки людини. В звичних ситуаціях зазвичай емоції проявляються згідно типологічних 

особливостей особистості. Наприклад, сангвініків відрізняє бадьорість та життєрадісність, а 

меланхоліків довготривалий смуток. Але саме певні обставини чи ситуації здатні викликати 

випадкові емоційні стани, які непритаманні особливостям конкретної людини.  

Керувати окремими емоціями та намагатися їх коригувати дуже важко. Саме тому значно 

продуктивніше моделювати потрібну емоційну атмосферу, яка створює певний настрій та 

підіймає бойовий дух підлеглих, особливо, коли левова частина будови й втілення змін лягає на 

рядових співробітників.  

Звісно не варто вважати, що управління емоціями – це вирішення всіх проблем, тут 

важлива обережність. Але практика різних компаній показує, що така система дає значущі 

результати і максимальний ефект особливо в швидко зростаючих організаціях. Таким чином, 

мистецтво менеджменту полягає в правильному виборі системи керівництва для кожної 

окремої структури. 

 

Білоус Валентина Степанівна 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИЙ СЕРВІС В СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Стрімкий розвиток та глобалізація інформаційно-комунікаційних технологій, 

реформування освіти зумовлюють необхідність зміщення акцентів у функціонуванні бібліотеки 

закладу вищої освіти (ЗВО), як однієї із інфраструктурних інформаційно-комунікаційних 

складових, вимагають якісного бібліографічно-інформаційного обслуговування, формування 

інформаційного поля та оперативного доступу до інформації, впровадження інноваційних 

технологій у бібліотечну діяльність. Бібліотека займає важливу роль у процесах збільшення 

представництва української науки в глобальному просторі наукових комунікацій, здійснює 

діяльність щодо адаптації університетської науки у цифровому медіапросторі. Сьогодні 

актуальним є питання збільшення внеску бібліотеки у розвиток інституціональних місій і цілей, 

впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, 

моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору. 

Якісні зміни, які відбуваються у бібліотечно-інформаційному середовищі, характеризуються 

загальними тенденціями, пов’язаними з широким розповсюдженням електронних ресурсів; 

впровадженням та розвитком нових інформаційних технологій, які забезпечують процеси 
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створення електронних ресурсів, цифрового збереження та доступу до бібліографічної, 

текстової, візуальної та іншої інформації; тенденцією збільшення віддалених користувачів; 

підвищенням вимог до послуг, які надаються бібліотеками та потреб персоналу у постійному 

оновлені фахових знань для забезпечення професійного рівня обслуговування користувачів [2]. 

Бібліотека швидкими кроками просуває до того, щоб рівень наданих послуг відповідав 

європейським стандартам, активно розвиває новий напрям діяльності, бере на себе 

відповідальність за поширення результатів наукових досліджень учених інституції, адаптує 

університетську науку у світовий інформаційний простір. Це супроводжується впровадженням 

нових сервісів, які найбільш затребувані у ході наукових досліджень. Світова університетська 

бібліотечна практика підтверджує, що в останні роки найбільш трендові послуги пов’язані із 

підтримкою наукових досліджень. Нові сервіси потребують інноваційних змін і надають 

бібліотеці нових рис, якими є зміщення вектора уваги бібліотеки до пріоритетності надання 

послуг автору-вченому; активне партнерство бібліотеки на всіх стадіях життєвого циклу 

наукового дослідження: від інформування та надання доступу до документів, розповсюдження, 

аналіз та оцінки результатів досліджень. Бібліотека сприяє підвищенню рейтингу ЗВО та 

формуванню бренду вченого. Інформаційно-бібліотечний сервіс перебуває у постійному 

інноваційному розвитку і вдосконаленні, сприяє науковій діяльності ЗВО та включає 

впровадження у практику діяльності нові моделі наукової комунікації (Інституційні 

репозитарії, видавництво е-журналів, освітні платформи та ін.); інтеграція результатів наукових 

досліджень до світових БД науково-технічної інформації (повнотекстові, реферативні, 

наукового цитування) тощо. Підвищення рейтингу ЗВО спонукає до зміни принципових 

підходів у висвітленні результатів наукових досліджень, адже саме через публікації наукові 

розробки та дослідження стають відомими у світі, відкривають шлях до отримання грантів.  

Відповідно до потреб сьогодення, бібліотека Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського постійно удосконалює технології акумуляції 

суспільно значущої інформації, забезпечує широкий доступ до власних ресурсів, послуг і 

продуктів, гармонійно поєднує традиційні та електронні форми у бібліотечному сервісі, 

виступає навігатором та посередником у сучасні системі інформаційно-комунікативної 

діяльності [1]. Бібліотека, як сучасний науково-інформаційний центр університету, визначає 

стратегію розвитку нового комунікаційного середовища: змінює орієнтацію діяльності в медіа 

середовищі зі створення контент-стратегії; позиціонує себе як надійне та безпечне джерело 

інформації, використовуючи для цього всі продукти та послуги, застосовує технології 

соціального медіа маркетингу, обміну, самоорганізації тощо. Формуючи модель сучасної 

бібліотеки ЗВО, персонал бібліотеки займає активну позицію у створенні єдиного 

інтерактивного інформаційного середовища, пропонує ряд нових бібліотечних послуг. 

 
Список використаних джерел: 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ НІМЕЦЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Перед новітньою педагогічною освітою постало завдання зберегти позитивні здобутки й 

досвід української освіти, збагатити їх інноваційними досягненнями європейських освітніх 

середовищ та гармонійно узгодити з українськими [1]. 

Порівняльний аналіз професійної підготовки учителів на засадах гендерно-орієнтованого 

підходу у ФРН та України дає можливість виокремити прогресивні ідеї німецького досвіду 

педагогічної освіти, які є актуальними і перспективними для підготовки вчителів у нашій країні 

у світлі вимог Болонського процесу та інтеграції до єдиного європейського простору. 

 Узагальнення результатів дослідження дало змогу розробити рекомендації щодо 

творчого використання прогресивних ідей німецького досвіду професійної підготовки учителів 

на засадах гендерно-орієнтованого підходу для оновлення української системи професійної 

педагогічної освіти на стратегічному, теоретичному та змістово-організаційному рівнях. 

Стратегічний рівень: нормативно-правове врегулювання професійної підготовки 

майбутніх учителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу в Україні відповідно до вимог 

Болонського процесу та з урахуванням конструктивного досвіду законодавчого унормування 

педагогічної освіти у ФРН.  

Теоретичний рівень: узгодження понятійно - термінологічного апарату, що 

використовується німецькою та українською фаховою спільнотою в умовах створення 

Європейського простору вищої освіти стосовно ключових параметрів підготовки учителів на 

засадах гендерно-орієнтованого підходу; розробка нової концепції структурування змісту 

гендерно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти за принципами 

міждисциплінарності, модульності, рефлексивності; розробка технологій організації та 

включення концепцій гендерної рівності та недискримінації в контекст освітньої діяльності 

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку вчителів.  

Змістово-процесуальний рівень: створення умов цілеспрямованої системної навчально-

виховної діяльності, орієнтованої на формування гендерно- сенситивного освітнього 

середовища з рівними можливостями самореалізації особистості; інтеграція результатів 

гендерних досліджень у зміст викладання всіх блоків професійної підготовки вчителів: 

психолого-педагогічного, предметно-дидактичного, спеціально-предметного та професійно-

педагогічної практики; забезпечення гендерної сенситивності програмно-методичного 

матеріалу, який використовується в закладах вищої педагогічної освіти; організація та 

проведення систематичних тренінгів щодо набуття/підвищення рівня гендерної компетентності 

професорсько-викладацького складу ЗВО. 

Діяльність із упровадження гендерної рівності та недискримінації повинна мати 

наскрізний характер, відтворюватися та поглиблюватися через утворення гендерно-

сенситивного навчально-методичного забезпечення, впровадження предметно-дисциплінарного 

підходу до систематизації освітніх знань із гендерної теорії з перспективою його перетворення 

на підхід інтегративно- курсовий (гендерна теорія повинна бути інтегрована до системи 

наукових знань та навчальних дисциплін); проведення планової виховної діяльності, 

спрямованої на виявлення і нейтралізацію гендерних стереотипів, які утворюють базис 

недотримання гендерного паритету та дискримінації; створення механізмів стимулювання 

особистісного та професійного самовдосконалення впродовж життя. 

 
Список використаних джерел: 
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ЗАГАРТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Г. ВАЩЕНКА 

 

Українська національна система фізичного виховання має глибокі історичні корені. 

Унікальне місце серед українських педагогів, котрі у своїх працях висвітлювали проблеми 

фізичного виховання та працювали над створенням досконалої національної системи 

тіловиховання, посідає Григорій Григорович Ващенко (1878-1967 рр.). Він відомий як видатний 

педагог-мислитель, психолог, політик, але значно менше як теоретик фізичного виховання, 

творець національної системи тіловиховання. «Постать Г. Ващенка – одна з найяскравіших на 

ниві педагогічної думки України. Замовчуваний довгий час на Батьківщині, він по-

справжньому повертається до нас своїми ідеалами, своїми книгами» (А. Погрібний, 1995). 

У педагогічній спадщині Г. Ващенка ідея здорової, міцної та гармонійно розвинутої 

особистості займає головне місце. Одним із чинників «Блага для Батьківщини» вчений вважав 

«Високий рівень здоров’я українського народу, зведення до мінімуму всяких посеред нього 

хвороб і виродження» (Г. Ващенко, 1950), тобто стверджуємо, що він був пропагандистом 

здорового способу життя, й у своїх працях доводив необхідність збереження та зміцнення 

здоров’я дітей та молоді. 

Невід’ємною складовою фізичного виховання та важливим засобом оздоровлення 

людини є загартування. Провідні науковці з фізичного виховання зазначають, що загартування 

дає можливість зберігати здоров’я, тому його необхідно проводити із самого раннього віку 

(Т. Круцевич, 2008), загартуванню дітей у повсякденному житті сприяють раціонально 

підібраний одяг і взуття, постіль, оптимальний температурний режим, застосування широкої 

аерації (провітрювання), використання прохолодної води для миття рук, ніг, обличчя 

(Е. Вільчковський, О. Курок, 2004), а організація занять фізичними вправами безпосередньо в 

умовах природного середовища (на свіжому повітрі, в природних водоймах і т.ін) посилює 

оздоровчий ефект (Б. Шиян, 2008). Цим положенням ми знаходимо підтвердження в працях 

Г. Ващенка, зокрема у творі «Тіловиховання як виховання волі і характеру» (Мюнхен, 1956) 

видатний педагог, опираючись на психологію та фізіологію, розглядає загартування як засіб 

оздоровлення та зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 

Розмірковуючи над питаннями оздоровлення молодого покоління, Г. Ващенко, радить 

стежити за чистотою власного тіла, а омивання називає способом загартування організму. 

Вчений зазначає, що «слід щодня не тільки регулярно мити руки і обличчя, а і тіло, принаймні 

до пояса. Це … загартовує організм…». «Для здоров’я, – говорив Г. Ващенко, – дуже потрібне 

чисте повітря» а, отже «Стеження за чистотою приміщення і його провітрювання мусять стати 

навичкою у нашої молоді». Спати, видатний педагог, радив «при відчинених вікнах».  

Стосовно оздоровлення та загартування маленьких дітей, Г. Ващенко стверджував: 

«Велике значення… має чисте повітря, тому, слід частіше провітрювати кімнату, де перебуває 

дитина…». «Бажано, щоб кімната, де мешкає дитина, мала достатню кількість сонця, бо 

сонячне проміння вбиває бактерії…». Також, видатний педагог радив щодня купати дитину.  

Слушними є зауваги Г. Ващенка щодо прогулянок малих дітей. «Дитину, – говорив 

педагог, – треба регулярно… вивозити або виносити на свіже повітря». Цікаві зауваги 

Г. Ващенка щодо одягу дітвори: «З самого малку не слід занадто тепло одягати дитину, бо тоді 

у неї не може виробитись відпірність організму до змін температури». Підкреслимо, що 

Г. Ващенко висловлював і критичні зауваги щодо ідей своїх попередників, наприклад 

Дж. Локка, педагог не підтримував думки про «…безоглядне загартовування тіла дитини, 

привчання її до холоду через холодні обливання і омивання», бо вони можуть бути шкідливими 

для здоров’я дитини.  
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З погляду на загартування як засобу оздоровлення, цікавими є думки Г. Ващенка щодо 

використання сонячних ванн. Вчений впевнений, що сонячне світло має велике значення для 

здоров’я. «Без нього, – наголошував педагог, – не може жити ні рослина, ні тварина, ні людина. 

Воно стимулює нормальний ріст організму, знешкоджує бактерії…», і водночас застерігав 

«користання сонцем» має бути «розумне».  

До засобів тіловиховання, оздоровлення та загартування Г. Ващенко відносив «купання і 

плавання», і вважав, що вони корисні тим, що крім рухів… вони є ще омиванням тіла», а 

виконання ранкової гімнастики в поєднанні з омиваннями та обтираннями зміцнюють здоров’я. 

«Корисно, – наголошував Г. Ващенко, – перед гімнастичними вправами обтертись водою, 

принаймні до пояса, і після цього добре витерти тіло рушником». Щодо температури води, то 

тут вчений радив консультуватися з лікарем «…бо занадто холодна вода, може декому й 

пошкодити» (Г. Ващенко, 1956).  

Отже, видатний педагог Г. Ващенко вважав загартування важливою складовою 

збереження та зміцнення здоров’я та постає перед нами пропагандистом здорового способу 

життя дітей та молоді. За Г. Ващенком, свіже повітря, сон при відчинених вікнах, чисте 

провітрене приміщення, омивання водою та обтирання, купання та плавання є не тільки 

способами загартування, а й необхідною умовою збереження та зміцнення здоров’я.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУВАННЯ У ВИЗНАЧЕННІ РІВНЯ 

СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

Проблематика тестування як особливого засобу визначення рівня іншомовної 

компетенції дуже поширена у вітчизняній та зарубіжній методиці і у викладанні іноземних мов. 

Існують певні особливості тестів, які можна вважати встановленими, і це дозволяє 

запропонувати загальне визначення тесту. 

Отже, тест – це сукупність питань та завдань, які ставляться перед тестованим, з метою 

кваліметричного виявлення соціальних, психологічних чи психо-фізіологічних характеристик 

його особистості [1, с. 20].  

Вперше про тестування заговорили такі зарубіжні автори: Дж. Фішер. Дж. Кеттл, 

Е. Торндайк. В середині 20 століття розвивається тестування у нашій країні (А.В. Банкевич, 

І.Н.Гальцев, І.А. Рапопорт). На сучасному етапі теорії розробки тестових завдань присвячено 

багато праць вітчизняних і зарубіжних вчених: Н.І. Красюк, С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук, 

J.A. Anderson,L.Bachman, A.Hughes та ін. 

Стосовно планування тесту застосовуються загальні принципи, при яких враховуються 

необхідні ресурси, об`єм роботи, строки. При плануванні тесту необхідно визначити загальні та 

конкретні цілі та функції тесту. Наступний етап планування тесту – визначення загального 

характеру тесту- мовленнєвий чи комбінований, перевірка узагальнених об`єктів тестування. 

Далі визначається співвідношення тесту з цілями та завданнями навчальної програми, потім 

аналіз навчальних матерілів для визначення обсягу мовного матеріалу.  

Найбільш важливими вимогами до тестів є відповідність форми та характеру завдань 

тесту цілям та об`єктам тестування, та пройденому мовному матеріалу; доступність форми та 

змісту; наявність в одному завданні лише однієї трудності; врахування оптимальної довжини 

завдання; відповідність лінгвістичного рівня завдань теста рівню засвоєння мовного матеріалу; 

наявність відповідей- дистракторів при множинному виборі. 

 Основна вимога – це забезпечення комунікативності. Мовні завдання повинні мати 

інтерактивний характер, охоплювати максимальну кількість компонентів комунікативної 
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компетенції, їх функціональність та пізнавальна цінність тематики і виконуваних мовних дій у 

завданнях. 

Укладаючи тести для студентів першого курсу, ми користуємося досвідом тестів FCE 

(рівень B2), оскільки типова програма, в основу якої покладені Загальноєвропейські 

Рекомендації (ЗЄР), передбачає відповідність кінцевих результатів кожного року навчання за 

видами мовленнєвих умінь до рівнів ЗЄР [1, c. 262]. 

Перевагами тестового контролю є те, що тести переважно спрямовані на виявлення 

досягнень студентів. Тести допомагають врахувати особливості засвоєння певних тем модуля і 

їх можна проводити на всіх етапах навчання. Позитивним фактором є об`єктивність конролю за 

рахунок його відповідності заздалегідь визначеному стандарту, швидкій перевірці результатів 

тесту, зменшення суб`єктивного впливу з боку викладача. Об`єктивність оцінювання включає в 

себе єдині вимоги до всіх студентів, оперативність та економію часу за рахунок швидкості 

проведення та легкості обробки результатів тестування. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 

 

Проаналізувавши дослідження багатьох педагогів, було визначено що підхід – це 

орієнтація педагога у процесі навчально-виховної роботи на використання певної сукупності 

взаємопов’язаних ідей, методів, способів педагогічної діяльності, які будуть сприяти 

досягненню виховної мети. Як правило, навчально-виховна робота базується на основі 

декількох методологічних підходів, тому кожен з них має взаємодоповнювати один одного. 

Дослідити процес виховання моральних цінностей у молодших школярів засобами мистецтва 

можливо за умови його розгляду з позицій антропологічного, аксіологічного, 

культурологічного та системного підходів. 

Антропологічний підхід як напрям сучасної педагогіки розвивається в рамках 

педагогічної антропології, особливістю його є те, що він інтегрує знання про людину як цілісну 

істоту. Ще Конфуцій, Арістотель та Сократ наголошували на необхідності враховувати 

природні задатки людини у навчально-виховному процесі. З позиції педагогічної антропології 

виховання розглядається як природний процес, що відповідає природі людини, як розвиток 

індивідуальних здібностей, які закладені від народження. Найважливіша духовна потреба 

людини – потреба у вихованні, і саме вона лежить в основі цього розвитку. Тому дитина у 

молодшому шкільному віці є активним учасником виховної взаємодії з дорослим, за умови що 

дорослий діє на засадах природовідповідності та співпраці.  

У рамках проблеми виховання моральних цінностей у молодших школярів можна 

виокремити наступні положення аксіологічного підходу: дитині як цілісній особистості 

притаманні внутрішні суперечності та дисгармонії, вона постійно перебуває у пошуку нових 

вражень, прагне творити, постійно розвивається. Аксіологічний підхід дає змогу визначати 

зміст виховання враховуючи ці аспекти. Таким чином саме моральні цінності стають основою 

виховного процесу, оскільки саме вони допомагають дитині зорієнтуватися у повсякденних 

ситуаціях, адекватно оцінити поведінку інших та власну і, відповідно, діяти за законами моралі.  

Культурологічний підхід у вихованні моральних цінностей молодших школярів засобами 

мистецтва є актуальним, оскільки саме він сприяє формуванню системи моральних цінностей у 

дитини на засадах культуровідповідності, сприяє їх культурному розвитку. Г. Шевченко, 

досліджуючи духовно-культурні цінності виховання, зазначає: «Важливим чинником 

повернення особистості до висот духовності слугує культура, яка у розмаїтті своїх проявів 
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торкається всіх сфер діяльності сучасної людини, пронизує її, впливаючи на спосіб і якість 

життя, свідомість та світоглядні уявлення. Вищі гуманістичні цінності безпосередньо пов’язані 

з культурою людини, яка завжди пронизана «етичним світлом». Власне, окультурення людини 

сприяє розвитку її духовності» [1, с. 13].  

Системний підхід у вихованні допомагає виділити в педагогічній системі певні 

інтегративні інваріантні системо утворюючі зв’язки і відношення, які дозволяють визначити 

вплив окремих компонентів у розвиток дитини як системно-цілісного утворення та сприяє 

реалізації принципу єдності педагогічної теорії та практики. Тому використання системного 

підходу в процесі виховання моральних цінностей у молодших школярів є обґрунтованим, 

оскільки він допомагає визначити способи організації окремих елементів виховної роботи в 

цілісну систему, у якій всі компоненти будуть взаємопідпорядкованими та взаємодіючими. 

Отже, при організації процесу виховання моральних цінностей у молодших школярів 

засобами мистецтва доцільно керуватися вказаними методологічними підходами – 

антропологічним, аксіологічним, культурологічним та системним, які ефективно взаємодіють 

та доповнюють один одного на шляху до реалізації виховної мети. 

 
Список використаних джерел: 

1. Шевченко Г.П. Духовно-культурні цінності виховання: сутність та основні змістовні характеристики. Духовно-культурні 

цінності виховання Людини: монографія / ред. Г.П.Шевченко. Луганськ: «НОУЛІДЖ», 2013. С. 7-38. 

 

Кузьменко Юлія Анатоліївна 

Класичний приватний університет 

Науковий керівник – Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, профессор 

Класичний приватний університет 

 

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

З огляду на наявну соціально-економічну дійсність доводиться констатувати, що в 

сучасних умовах спостерігаємо підвищений рівень кримінальної небезпеки, що ускладнює 

збереження матеріально-технічної бази закладів освіти України, детермінуючи практичну 

потребу у захисті для її керівників. Дійсно, численні пограбування, хуліганські дії, що мають в 

своїх наслідках пошкодження майна, ставлять на порядок денний управлінську проблему, що 

має важливе психологічне та економічне значення. 

Серед найбільш розповсюджених варіантів її вирішення нині домінують замовлення 

зовнішньої або внутрішньої охорони та страхування, що ставить на порядок денний аналітичне 

завдання – окреслити варіанти управлінського реагування та надійної, професійної поведінки 

керівників. 

При цьому, серед значної кількості науковців, які досліджували питання якісного 

страхування в теоретичному та практичному дискурсі спеціальності 08.00.04. – Економіка та 

управління підприємствами, нам імпонує підхід Аберніхіної І.Г., яка у своїй дисертаційній 

роботі під майновим захистом підприємства розуміла певним чином сформований і задіяний у 

рамках конкретного підприємства комплекс його потенційних можливостей, який 

використовується для охоплення майнових інтересів підприємства, компенсації негативних 

наслідків від проявів майнових ризиків діяльності підприємства й забезпечення його стійкої, 

безперебійної роботи [1, с.159]. 

Дійсно, за допомогою страхування окремих об'єктів закладів освіти відшкодувати збитки 

у разі надзвичайних ситуацій буде набагато простіше і без додаткових зусиль та коштів. Сам 

процес не займе багато часу, а найголовніше – не буде стояти питання де взяти гроші у випадку 

надзвичайних ситуацій для відновлення матеріально-технічної бази. 

Крім цього, як показує досвід, встановлення камер відеоспостереження у закладах освіти 

забезпечує: 

– контроль у навчально-виховному процесі; 
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– позитивно впливає на поведінку суб'єктів педагогічного процесу; 

– примушує працівників виконувати сумлінно свою роботу; 

– допомагає у розгляді скарг щодо насильства з боку дітей, педагогів або вихователів тощо. 

Також, слід згадати ще про одну важливу технологічну деталь. З кожним роком 

набувають популярності так звані «тривожні кнопки», що дозволяють відчувати себе 

захищеними у разі правопорушення. Це ще одна послуга, якою можуть скористатися керівники 

закладів освіти замовивши в охоронній компанії. Вона представляє собою зворотній зв'язок між 

об'єктом, що стоїть під охороною та групами швидкого реагування, яка в разі надзвичайної 

ситуації, прибуває на місце скоєння злочину за лічені хвилини для попередження злочинів, або 

для усунення його наслідків.  

Серед науковців країни, що останнім часом зверталися до проблематики збереження та 

надійності захисту майна, підтримки громадського порядку в закладах освіти, нам імпонують 

методичні поради та стратегічні висновки Д.К. Задалі, який у своїй кандидатській дисертації 

визначає напрями реформування системи адміністративно-правового регулювання публічного 

порядку в середніх закладах освіти України шляхом:  

1) упровадження в діяльність середніх навчальних закладів освіти «шкільних офіцерів» – 

співробітників підрозділів молодіжної превенції Національної поліції України як найбільш 

придатних до виконання завдань, спрямованих на забезпечення публічного порядку в 

освітньому закладі;  

2) упровадження у сфері освіти інституту «шкільних приставів» як основної ланки між 

адміністрацією школи та підрозділами молодіжної превенції щодо регулювання публічного 

порядку під час здійснення навчально-виховного процесу [2, c.15]. 

Зазначені моменти мають велике психологічне значення в життєдіяльності керівників 

закладів освіти, адже впевненість у захищеності своєї власності породжує креативність 

мислення, необмеженість версій економічного та фінансового розвитку закладу, що може 

відбутися завдяки підприємницьким діям.  
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АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

У законодавчих документах України (Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 2012-2021 роки 

(2013)) наголошується на необхідності підготовки компетентних, конкурентноздатних фахівців, 

які володіють необхідними здатностями для здійснення професійної діяльності на високому 

рівні. Важливою для майбутніх фахівців соціономічної сфери є сформованість у них культури 

професійної взаємодії, оскільки їхня діяльність належить до професій типу «людина – людина».  

Нами було проаналізовано освітньо-професійні програми підготовки майбутніх фахівців 

соціономічної сфери освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа, 061 Журналістика. Виокремимо ті компетентності, які 

важливими є в аспекті започаткованого дослідження. 

Так, освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 029 
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Інформаційна, бібліотечна та архівна справа [1] передбачено формування таких спеціальних 

компетентностей: здатність підтримувати професійно-ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами 

масової інформації (СК12), володіти основними комунікативними стратегіями і технологіями 

професійного спілкування (СК18.4), термінологією відповідної галузі знань (СК19.1). 

Опанування дещо інших спеціальних компетентностей закладено в освітньо-професійній 

програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 061 Журналістика [2]. Для формування 

культури професійної взаємодії, на нашу думку, необхідними спеціальними компетентностями 

виступають: здатність здійснювати ефективну ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами 

масової інформації (СК18), брати участь у формуванні ефективних внутрішніх комунікацій, 

націлених на створення і підтримання сприятливого психологічного клімату в колективі, 

мотивацію співробітників на активну діяльність і розвиток організації (СК15), здатність до 

творчості, креативного вирішення проблемних ситуацій, продукування інноваційних ідей, 

самостійного навчання, планування й координації діяльності в умовах колективу (СК11), 

володіння базовими навичками спілкування, умінням встановлювати, підтримувати і розвивати 

міжособистісні відносини, ділові відносини з представниками різних державних, фінансових, 

громадських структур, політичних організацій, ЗМІ, інформаційними, рекламними, 

консалтинговими агентствами (СК16). 

Отже, аналіз освітньо-професійних програм засвідчив, що в них закладено деякі 

компетентності, які є важливими для подальшої професійної діяльності. Проте, окреслених 

здатностей недостатньо для формування культури організації професійної взаємодії майбутніх 

фахівців соціономічної сфери. На нашу думку, крім професійних якостей в освітньому процесі 

закладу вищої освіти важливу увагу слід приділяти формуванню і розвитку особистісних 

якостей студентів, без яких неможливо здійснювати професійну діяльність на високому рівні. 

Зокрема таких, як емпатія, комунікативна толерантність, конфліктоусталеність, емоційна 

зрілість тощо, які є складниками означеної культури. 
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МОТИВ ПРИРОДИ У ЛІРИЦІ ҐЕТЕ 

 

Й. В. фон Ґете – визначний мислитель, прозаїк, поет, натураліст. Його твори безсмертні, 

овіяні таїною людського буття. Внесок «сонячного генія» у світову літературу – неоціненна 

скарбниця мистецтва слова, це надзвичайно глибока криниця мудрості і знання. Ґете глибоко 

осмислював психологію людського життя, їхній внутрішній світ, звертався до вічних тем, на які 

немає істинних відповідей, тому твори мислителя невмирущі й актуальні всякчас. 

Мета даної розвідки – простежити мотив природи у ліриці Ґете на матеріалі збірки 

«Ausgewählte Gedichte», здійснити перекладацький аналіз на прикладі вірша «Auf dem See». 

Природа – визначальний фактор пізнання і осягнення світу, це сила, з якої поет черпав 

життєву енергію і гармонію серця. Це дійсність і водночас вічна таїна. Людина – дитина 

природи, тому ці зв’язки закорінені з раннього дитинства до смерті. Саме природа назавжди 

залишається з людиною, де б та не була. Ґете відшукував гармонію з природою; утілювати ці 

мотиви у своєму поетичному доробку було його творчим завданням. Невід’ємність від 

природнього начала – це духовний зв’язок з вищим мірилом людського існування. 

Із природою Ґете порівнює все своє життя: це і звернення до античних мотивів 

(поєднання природи і мистецтва); пошук для відновлення сил на лоні природи, щоб натхнення 

ніколи не покидало душі; порівняння образу коханої із загадками природи тощо.  

У поезії «Auf dem See» («На озері») відчутне злиття людини і природи, духовне 

поєднання; краса вічності, яка захоплює смертну людину, котра намагається зафіксувати у 

пам’яті блаженні хвилини спокою і радості. На природі ліричний герой відчуває приплив 

молодої крові, тобто омолодження, якщо не фізичне, то хоча б духовне. Це очищення від 

буденного «людського бруду»: ненависті, заздрості, відчаю, сумоти. Озеро символізується із 

джерелом життя, Альфою і Омегою всього сущого на планеті, це межа, яка ділить життя 

людини на полярні світи. 

Відчути гармонію людини і природи можна лише прочитавши оригінал поезії Й. В. фон 

Гете «Auf dem See»:  

 

Und frische Nahrung, neues Blut 

Saug' ich aus freier Welt; 

Wie ist Natur so hold und gut, 

Die mich am Busen hält! 
 

Die Welle wieget unsern Kahn 

Im Rudertakt hinauf, 

Und Berge, wolkig, himmelan, 

Begegnen unserm Lauf. 
 

Aug', mein Aug', was sinkst du nieder? 

Goldne Träume, kommt ihr wieder? 

Weg, du Traum! so gold du bist; 

Hier auch Lieb' und Leben ist. 

 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К  2 2  

 

 

 
32 

Auf der Welle blinken 

Tausend schwebende Sterne ; 

Weiche Nebel trinken 

Rings die türmende Ferne; 
 

Morgenwind umflügelt 

Die beschattete Bucht, 

Und im See bespiegelt 

Sich die reifende Frucht [1, с. 22]. 
 

Існує багато перекладів цього твору на різні мови світу. У цьому дослідженні ми 

наводимо приклад власного перекладу на українську: 
 

Природні струмені життя,  

Приливи крові молодої, 

Це безкоштовнеє злиття 

Душі й природи дорогої. 
 

Ось хвиля човен наш гойдає, 

Над нею вітер повіва, 

А небо гори дожидає – 

Наш біг життєвий зустріча. 
 

Ох очі, очі, що вам треба? 

У мареві ви золотім. 

Шлях золотистий – це потреба, 

На нім кохання, й рай на нім. 
  

Багато зір пливуть на хвилі, 

На них вогонь мерехкотить, 

М’який туман собі щохвилі 

Так гори мрійно золотить. 
 

Ранковий вітер пролітає 

Над тінню й над усім живим, 

Це відображення витає 

Над озером як плід і тінь. 
 

Природа у ліричному зразкові у вічній гармонії: гори хочуть досягти неба, вода як 

струмінь життя дає проекцію тіні для подвійного впливу природи на людське буття. Це 

багатство, яке неможливо купити, ці блага дає нам природа, однак почасти люди не здатні 

збагнути ціну такого багатства. Ґете хотів показати всю велич природи у різноманітних 

іпостасях. На лоні природи всі протиріччя, які хвилюють душу, зникають, сили оновлюються. 

Невипадково автор уживає ранок як символ пробудження, оновлення, світла, добра, надії, 

вічності. Він пролітає над усім живим, щоб показати красу життя. 

Лірика Ґете – це історія його буття, його враження, переживань. Ці зразки правдиві, вони 

захоплюють кожного реципієнта, бо у них лунають вічні теми. На поетичній канві відбувалися 

метаморфози автора у літературному вирі, зміна його світоглядних позицій. У віршах Ґете 

прослідковується багатство його внутрішнього світу: гуманізм, емпатія, філософська глибина 

думки. Мотив природи один із провідних у ліриці мислителя, бо це першооснова життя і вічний 

учитель мудрості. 

 
Список використаних джерел: 

1. Goethe J.W. Ausgewählte Gedichte / Johann Wolfgang von Goethe. – Москва: Издательство литературы на иностранных язиках, 

1940. – 167 с. 
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ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: КАТАРСИС ЧЕРЕЗ ТРАГЕДІЮ 

 

Експресіонізм – мистецько-літературна течія, що виникла на межі 19-20 ст. як виразно 

революційний напрямок, що заперечував імпресіонізм і деякі інші модернові традиційні 

напрямки, спрямовував свої зусилля на ламання зображувальних стереотипів і художнього 

осмислення людського життя, на деканонізацію об'єктивістського підходу й надмірної 

чуттєвості, на переборення поверхневого, спрощеного й обмеженого відображення людини. 

Відтак експресіонізм різко розширив обрії сприйняття духовності, увиразнив уявлення про 

контрастність свідомості, поглибив розуміння боротьби добра й зла, правди й кривди, 

людського й нелюдського, любові й ненависті, потворного й прекрасного в самій людині, по-

новому висвітлив різні грані буття – небуття духу на межі розумного й безумного, свідомісного 

й підсвідомісного, трафаретного й божевільного, звичайного й незвичайного. 

Одним із найяскравіших представників такого підходу до відтворення життя людського 

духу в українській літературі був Василь Стефаник, котрий ще на зламі ХІХ-ХХ ст. зробив 

чимало екзистенціальних відкриттів, які пізніше розвинуть у європейській літературі Ж.-

П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель та ін. Екзистенціальний підхід у зображенні й відтворенні 

людського духу й духовності й донині ще не утвердився на цілком зрілому, художньо 

завершеному рівні в українській літературі. 

Василь Стефаник – виразний експресіоніст за манерою письма. Розбивши свої шедеври за 

темами: новели про рекрутчину («Виводили з села», «Стратився»), еміграцію («Камінний 

хрест»), родинно-побутові проблеми («Кленові листки», «Катруся», «Новина»), про старість і 

самотність («Діти», «Сама-саміська», «Ангел»), повоєнна доба («Діточа пригода», «Марія», 

«Сини») – він як справжній психолог зумів глибоко зануритися в душу людини, відчути 

глибинно її психологію, показати ззовні й розкласти по поличках психологічні аспекти кожного 

героя, його складний внутрішній світ, який взаємодіє з навколишнім світом. Багатогранний світ 

образів автор зумів відтворити на кількох сторінках, лаконічно, але містко зобразити людські 

характери, котрі перебувають у тяжких життєвих обставинах, минаючи зовнішні описи, розлогі 

портрети, які заважали б письменникові-експресіоністу глибше й повніше розкрити внутрішній 

світ персонажів. 

Також можна виокремити трагізм і драматизм новел В. Стефаника. Показуючи трагічні й 

драматичні ситуації, письменник зображає не лише складну психологію героя, а й виявляє її 

через поведінку: тут головне, як поводять себе герої, над чим вони роздумують. 

Такою є новела «Новина», де головний герой Гриць Летючий несамохіть стає злочинцем, 

адже перебував у майже непритомному стані, зумовленому соціальною безвихіддю. Коли 

Гриць скоював злочин, то був злим, роздратованим, відчував невимовну напругу. 

Повернувшись до нормального стану, він усвідомив те, що наробив. Йому й тяжко через 

злочин, і легко водночас, бо як людина пройшов процес болісного самоочищення. 

І так у багатьох новелах відбувається катарсис через трагедію, тому що трагізм – 

головний рушій творів В. Стефаника: письменник намагається не тільки відобразити соціальне 

буття людини, а й доторкнутися до струн її душі. 

Отже, В. Стефаник увійшов в історію української літератури як автор глибоких за 

змістом, самобутніх за формою соціально-психологічних новел із життя західноукраїнського 

трудового селянства, як письменник, уся творчість якого спрямована на захист трудової 

людини у світі зла й несправедливості, на розкриття її мук і драм, породжених жорстокою 

тогочасною дійсністю. 
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МОТИВ ПОЛЬОТУ У ЛІТЕРАТУРІ 

 

Повітря, вода – це одвічні субстанції, які притягують усе живе до себе. Людина – дитина 
природи, тому не дивно, що вона несе в собі потяг до життєдайних джерел.  

Тема польоту – одвічна, тому до неї зверталися і звертаються поціновувачі пера. Мета 
нашої розвідки – дослідити мотив польоту у різних іпостасях, віднайти витоки цього явища у 

літературі.  
Мрія літати – це одвічна бажання людей в усі епохи і покоління. Упродовж всієї історії 

людство спостерігало за чудом з чудес – підніматися в повітря, долати величезні перешкоди, щоб 
душа і тіло не мало кордонів. Цей потяг закорінений ще з сивої давнини, описаний у міфах, 

казках, легендах. Це наче натяк на те, що життя людини не приймає заборон, не визнає 
неможливості долати недосяжні відстані хоча б у своїх думках.  

Мотив польоту зустрічаємо фактично в усіх міфологіях світу, які трансформували цю 
здатність по-своєму. Наприклад, міф про Ікара, який хотів знайти свободу у крилах. Він почав 

збирати пір’я, щоб зробити крила для себе і для сина. Забувши всі перестороги, він 
насолоджувався величчю польоту, осяянням душі і серця, небесним раєм, здатністю піднятися до 

тепла сонця, проте жага літати згубила і його, і сина. Політ на крилах – це нездійсненна в 

реальності мрія.  
У Стародавньому Китаї існувало чимало міфів про політ, наприклад, літаючі дракони, які, 

на відміну від птахів, – вигадані людиною істоти (чи, можливо, збережені родовою пам’яттю 
трансформовані образи динозаврів, птеродактилів чи ін.), які також були наділені здатністю 

літати. 
На Русі теж була актуальною тема польоту. За легендою, селянин думав, що, зробивши 

крило, як у журавля, буде літати, проте піднятися до небес так і не зміг. Петро І мовив: «Не мы, а 
наши правнуки будут летать, аки птицы». Людство у своїх фантазіях постійно марить про краще 

життя. Можливо, цей потяг до польоту прослідковується у сучасних відкриттях науки, техніки. 
Цікаво, що в турецькій мові поняття «рай» і «політ» відтворюють одним словом. Тобто для 

справжнього щастя, окрім польоту, нічого немає. Усім людям на всіх теренах планети сняться 
сни, в яких вони літають. Люди про це не думають, однак на підсвідомому рівні ми прагнемо 

переноситися у просторі, давня мрії предків нависає над поколіннями і спонукає до польотів: 
побачити, що відбувається навколо, відвідати космос, побачити, чи існує ще десь життя, відкрити 

сторінки незвіданого.  
Людина, спостерігаючи за птахами, вважала, що тільки вони здатні літати, бо вони – вічний 

ореол святості (наприклад, у повісті-казці С. Лагерлеф «Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з 
дикими гусьми», де птахи – символ чистоти, довіри, любові, дружби). Тому у своїх фантазіях 

люди наділяла цими якостями богів, янголів – тобто небожителів. Зазвичай це були світлі істоти, 

які приносили на землю рай і спокій. За легендами й давніми віруваннями, переноситися в повітрі 
можна за допомогою різноманітних речей, пристроїв, неземних істот. Зустрічаємо непоодинокі 

випадки, коли здатністю літати наділяли темних істот, таких як, наприклад, баба-яга з народних 
казок, яка уміла літати на мітлі чи у ступі, чорт (наприклад, у творі М.В. Гоголя «Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки»). Тобто питання, хто саме може і заслуговує літати, залишається 
відкритим.  

Політ може приносити світло і темряву, красу і потворність, високе і нице. Політ людини з 
нечистою силою моделює певні труднощі, безвихідне становище, що спонукає підійматися до 

божественного темним способом, за допомогою чар.  
Отже, політ – багатогранне явище, але головно – це свобода від усіх зовнішніх і внутрішніх 

пут. Письменники різних епох і країн намагалися показати у творах велич польоту, кордони між 
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земним і небесним, самі виходячи за межі простого буття. Політ – символ життя і смерті, певний 
вузький кордон між цими протилежними світами. Мотив польоту має різні аспекти тлумачення. 

Почасти він може означати прихід нового життя, повернення, потяг до нового, невідомого, до 
кохання. Також символізувати перенесення в інший світ, як, наприклад, у творі Р. Баха «Чайка 

Джонатан Лівінгстон»; це може бути і смерть, і вічна темрява без просвітку сонячних променів, і 
безнадія. Вимір кохання – це теж безмежний політ, який окрилює без крил (як у «Пісні пісень» 

Шолом Алейхема). Та й саме життя – це постійні варіації польоту: злети, падіння, зависання. 
Письменники багато уваги приділяли духовному життю людини. Душа постійно прагне 

летіти до свободи від скорботи і життєвих тривог. Дух підіймається на гріховним світом, щоб 
очиститися у божественній висоті. 

Політ тілесний і духовний – це комунікація зі світом фауни і флори, зі своїм Я. 

Та найскладніший політ – це політ над собою, своїм життям, своїми думками, вчинками, 
діями, над своєю душею, яка є безмежним космосом, що потребує особливого дослідження. 
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Одеський національний політехнічний університет 

 

ТІЛЕСНІСТЬ ЯК МАРКЕР КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: 

СУЧАСНІ ПРАКТИКИ БОДІПОЗИТИВУ 

 
Ідентичність сучасної людини формується під впливом багатьох чинників. У добу 

глобалізаційних процесів проблема ідентичності видається особливо гострою. Одним з маркерів 

самоідентифікації та саморепрезентації людини на сьогоднішній день постає тілесність як 

«соціокультурний конструкт тіла». Трансформація культурних процесів та стрімка зміна ритмів 
життя «змушують людину шукати константу, стабільність, і вибір тіла у якості такої константи є 

закономірним» [1; с. 35].  
Крізь призму культурологічного підходу тілесність розуміється в якості соціокультурного 

феномену, який визначається як «...перетворене під впливом соціальних і культурних факторів 
тіло людини, що володіє соціокультурними значеннями і смислами та виконує певні 

соціокультурні функції» [2; с. 13]. Вибір певного типу тілесності як зразкового для культури 
відображає естетичні канони та певні гендерні стандарти, що характерні для того чи іншого 

соціуму. У той же час загальноприйняте ставлення до тіла несе у собі віддзеркалення існуючих у 
культурі світоглядних та соціальних настанов і стає важливою складовою гендерних стереотипів.  

Сприймання тіла як «культурного костюму» супроводжує людство протягом його історії. 
Наприклад, тілесні модифікації завжди служили маркером свого/чужого. У сучасній культурі 

тілесність являє собою своєрідний «документ» людини. Здорове, молоде й сексуальне тіло є одним 
з показників успішності соціальної реалізації членів суспільства. Із цим пов’язана популярність 

пластичної хірургії та інших засобів подовження молодості, різноманітних фітнес-програм і 
тренінгів щодо здорового способу життя. При цьому повсюдна віртуалізація життя вимагає 

фіксації тілесних модифікацій у соціальних мережах як підтвердження факту власного існування.  

Жорсткі тілесні стандарти є інструментом гендерного тиску, що особливо актуально для 
жінок. У якості протидії певним гендерним стереотипам в останні десятиріччя серед жінок 

поширюється рух бодіпозитиву як прагнення підкреслювати та цінувати власну індивідуальність 
та природність. Культурне явище body positivity стає можливим у добу певних зрушень у межах 

патріархатної моделі суспільства та загальнокультурних орієнтирів на різноманітність. Цей 
суспільний рух бере початок наприкінці ХХ ст. – ідея його створення належить Конні Собчак та 

Елізабет Скотт. Серед завдань бодіпозитиву – формування «позитивного образу тіла» [3], 
розуміння потреб власного тіла, позитивного ставлення до нього й до тіл інших людей з усіма 

перевагами та недоліками, відмова від згубних естетичних стандартів, що їх нав’язує індустрія 
краси, ствердження тілесного різноманіття тощо.  

Ідеологія бодіпозитиву відповідає цінностям, які пропонує сучасна культура. Це комфорт, 
внутрішня гармонія, прагнення до саморозвитку  та принцип «бути собою». У ситуації 
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«розхитування» гендерних стандартів та зразків жіночності/мужності «бути собою» й цінувати 
власну унікальність – можливий шлях до власної ідентичності. Проте така ідеологія має свої 

проблеми. Зокрема це питання про те, де саме проходить межа здорового ставлення до власного 
тіла. Невірна трактовка ідей бодіпозитиву призводить до потурання ліні, культивації згубних 

недоліків та проблем зі здоров’ям. До того ж повна відмова від жодних канонів краси, як і будь-
яких канонів взагалі, породжує відчуття тривоги та нестабільності.  
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СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ СИНТАКСИСУ ЯК ОДИН ІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ 

НАПРЯМКІВ ЗІСТАВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА КИТАЙСЬКОЇ МОВ 
 

Китай є одним із важливих стратегічних партнерів України. Станом на липень 2017 р. 
договірно-правова база двосторонніх відносин нараховує 328 документів [3]. Відтак зростає 

потреба у підготовці фахівців у сфері перекладу та викладання китайської мови. У вивченні та 
викладанні будь-якої мови, чи то іноземної, чи то рідної, значна увага приділяється саме 

граматиці та синтаксису зокрема, як одному із відділів граматики. Розширення сфери 
викладання іноземних мов є однією із вагомих причин зацікавлення у зіставних дослідженнях. 

П.Дудик визначає синтаксис як учення про способи і засоби поєднання одиниць нижчих 
мовних рівнів у конструкції, які виконують комунікативну функцію [1, c. 7]. Також слід 

пам’ятати, що синтаксис тісно пов’язаний з іншими мовознавчими науками, такими як 

фонетика, морфологія, пунктуація, а також з суміжними логікою та психолінгвістикою. 
Речення ж є центральною одиницею синтаксису. 

Синтаксичні одиниці зазвичай вивчаються у семантичному, граматичному та 
комунікативному аспектах. На необхідності вивчення саме змісту речення наголошували 

Н. Арутюнова, А. Загнітко, Т. Шмельова тощо. Загальновідомо, що китайська мова належить 
до сино-тибетської мовної сім`ї, а українська- до індоєвропейської. Китайська мова не має 

словозмін, морфологічного розмаїття, традиційні у нашому розумінні граматичні та 
синтаксичні дослідження з’явилися дещо пізніше під впливом західних мовознавців. 

Для вивчення диктумного змісту речення необхідний, за словами Т. Шмельової, 
інструмент, «своєрідний спільний знаменник різних смислових елементів, що дозволяють їх 

упорядкувати і диференціювати. На роль такого інструменту підходить поняття 
пропозиції» [2, c. 9]. 

Враховуючи той факт, що українська та китайська мови не є спорідненими мовами, 
важливо розробити доцільні методи та підходи для проведення зіставних досліджень 

семантико-синтаксичної структури речення. Першим етапом реалізації зіставних досліджень є 
визначення основи зіставлення. Пропозиція, як інваріантне значення синтаксичних утворень, а 

зокрема типи пропозицій в залежності від функції пропозиції, і можуть виступити в якості 

tertium comparationis (основи зіставлення) . 
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ГАЛИЦЬКО-НІМЕЦЬКІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ ХІІ–ХІІІ СТОЛІТЬ 

 

Якщо про інтенсивність зовнішньополітичних зв’язків Галицької Русі з Польщею та 

Угорщиною в ХІІ–ХІІІ ст. неодноразово свідчить Іпатіївський літопис та інші джерела, то 

значно менше історичних відомостей вказують на контакти з німецькими землями. Зрозуміло, 

що найбільш жваві русько-німецькі відносини склалися в придунайських областях Німеччини 

на основі торгівлі. 

Ремісничі вироби із Західної Європи, де були зосереджені центри художньої 

промисловості, переправляли водним шляхом в Південну Німеччину, у верхів’я Дунаю 

(маршрут їх пролягав по Рейну, через ріки Маас, Майн і Некка). Значну роль в торговельних 

зв’язках Східної і Західної Європи відігравало місто Регенсбург, де в ХІІ ст. існувала 

корпорація купців, які торгували з Руссю через Дунай і Чехію. 

Джерела дозволяють зробити певні висновки, насамперед стосовно економічних зв’язків 

(згадки про руських купців і про торгівлю з Руссю містяться в грамотах кінця ХІІ ст. 

штірійського та австрійського герцогів) [6, c. 171]. Слід зазначити, що в давньому Галичі 

існували Німецькі ворота, які позначали важливий напрям галицької міжнародної 

торгівлі [3, c. 393]. Крім того, про активні торговельні зв’язки Галицько-Волинської Русі з 

німецькими землями свідчать численні археологічні знахідки [2].  

Про безпосередні контакти князя Романа з королем Філіпом Швабським та його 

союзниками вказують відвідування галицьким правителем Ерфурта. У синодику монастиря 

святого Петра, розташованого у тюрінгському місті Ерфурті, є згадка про “короля Русі” 

Романа, котрий зробив щедрий внесок на користь цієї обителі, і за що був занесений до списку 

осіб, яких щорічно поминали під час заупокійної служби в день їхньої смерті: “Тринадцяті 

календи липня. Роман, король Русі, він дав нам тридцять марок” [5, с. 132]. Пожертву Романа 

пояснювали необхідністю підтримки торговельних зв’язків Південно-Західної Русі зі Східною 

Німеччиною а церковний історик Микола Чубатий оцінював вчинок Романа як вияв симпатій 

до католицької церкви [7, с. 9]. 

Князівські пожертви іноземним монастирям простежуються також в історії Галицько-

Волинської Русі. У папських буллах від 1216 та 1218 років серед прибутків угорського 

монастиря святого Дмитра на Саві (Савасендеметер) у Сремській Мітровиці є згадки про 

надання йому якимись “руськими королями з Галичини” (Rusorum Regibus apud Galizam) 

щорічного доходу у вигляді 13 кантар воску (що становило близько 700 кг) [4, с. 121]. Імена 

цих князів у джерелах перекручені внаслідок перекладу початкового тексту з грецької на 

латинську мову. Вони подані як Василько (Вasilic), Іван (Johann) та Володимир (Bladomero чи 

Blaudemero). 

Тож питання про ідентифікацію імен доброчинців залишається досить дискусійним. 

Когорта зарубіжних вчених (Н. Баумгартен, В. Владарський, Х. Граля, Д. Домбровський, 

В. Ісенбург), а також дехто з українських істориків (Л. Войтович, І. Шараневич і навіть 

М. Грушевський) вважали, що йдеться про трьох князів, два із яких – сини останнього 

галицького князя з династії Ростиславичів Володимира Ярославича – Василька та Івана-

Володимира [1, с. 454]. На думку О. Майорова, згаданий вчинок належить до більш раннього 

часу. У ній, ймовірно, мова про теребовлянського князя Василька Ростиславича, його сина 

Івана Васильовича та племінника Володимирка Володаревича [5, с. 135]. 

Аналіз письмових документів, архітектурних пам’яток і предметів матеріальної культури, 

виявлених під час археологічних розкопок, дають підстави стверджувати про існування 

активних культурних зв’язків Галицької Русі з німецькими землями. Є переконливі докази 

контактування галицьких княжих родин з німецькими монастирями; ознаки романського 

стилю, типові для німецької середньовічної архітектури, помітні на архітектурних об’єктах 
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давнього Галича; групи творів декоративно-прикладного мистецтва (бронзові таці, посудини-

водолії, кістяні різьблені пластинки), які походять з відомих на той час німецьких ремісничих 

майстерень, свідчать про налагоджені русько-німецькі торговельні контакти, де фігурували ріка 

Дунай та німецьке місто Регенсбург. 
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Т. 123–124. – С. 1–72. 

 

 

 

  



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К  2 2  

 

 

 
39 

Розділ третій 

Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування 
 

 

Марусіна Олена Сергіївна 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Науковий керівник – Головатий Микола Федорович, доктор політичних наук, професор 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

 

ІСТОРИЧНА ҐЕНЕЗА ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Моделі державного управління вищою освітою у різних країнах світу формувалися і нині 

радикально трансформуються у залежності від: рівня розвитку окремих суспільств і вищої 

освіти в них; впливу потужних глобалізаційних, інтеграційних та інформаційних процесів; 

урахування світової і національної практики такого управління. 

Історично процес формування таких моделей виглядає наступним чином:  

 початок ХХ століття: моделі управління вищою освітою базуються на критеріях 

економічної і педагогічної ефективності; 

 70-80 роки ХХ століття: моделі державного управління вищою освітою будуються і 

функціонують на критеріях гнучкості, релевантності. ЗВО розглядаються як своєрідні відкриті 

системи; 

 в кінці ХХ століття формуються головним чином дві моделі державного управління 

вищою освітою – централізована (СРСР, країни соціалістичного табору) і децентралізована 

(капіталістичні країни Європи і світу) [1]. 

Базисом теорій державного управління вищою освітою наприкінці ХХ століття були ряд 

теорій: раціональної бюрократії (М.Вебер); владарюючої еліти (Г.Моска, В.Парето); теорія, 

пов’язана з відповідною типологізацією чиновництва (К.Ясперс); адміністративно-державного 

управління (В.Вільсон, Ф.Гуднау); формальної організації (Л.Урвик) та ін. [6, 398]. 

Переважна більшість дослідників означеної проблеми вважають, що державне управління 

системою вищої освіти слід розглядати найперше в контексті теорії соціальних систем, 

розробленої свого часу Т.Парсоном [5], який вважав, що кожній соціальній системі для її 

відтворення й розвитку необхідно задовольняти чотири основних функції: адаптації, 

ціледосягнення, інтеграції, відтворення зразка. У відповідності із раніше існуючими та тими, 

що функціонують сьогодні, державні системи управління вищою освітою можна поділяти на: 

 авторитарні (П.Друкер). На основі дерева цілей всі структури управління чітко 

підпорядковані одна одній [3]; 

 адміністративні (організаційно-розпорядчі). Їх ще називають нормативними 

системами; 

 дивізіональні (своєрідне поєднання організаційних ланок управління, які, хоч і мають 

певну свободу дій, однак управляються централізовано [2]; 

 інноваційно-демократичні. В більшості країнах світу такі системи державного 

управління вищою освітою нині інтенсивно формуються. Їх основою є: оптимальна 

самостійність і самоврядність ЗВО; децентралізація, демократизм, самоврядування ЗВО; 

максимальне запровадження інновацій, нових технологій управління, тощо. 

Окремого розгляду потребують питання, пов’язані із основними функціями та методами, 

що використовуються у сучасному державному управлінні вищою освітою. До функцій 

відносять головним чином: прогнозування, планування, організацію, регулювання, контроль, 

аналіз, стимулювання. Щодо спеціальних методів в управлінні освітою, то згрунтовно вони 
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виглядають як: економічні, організаційно-адміністративні, соціально-психологічні, методи 

соціального регулювання тощо [4].  

Таким чином, сучасні моделі державного управління сферою вищої освіти, суттєво 

трансформуючись, все більше демократизуються, стають відкритими, позбавляються надмірної 

опіки і контролю з боку держави. За державою, однак, були і залишаються функції розробки 

стратегії державної політики у освіті, в тому числі вищої, стимулювання і інноваційного 

розвитку освіти, інтеграції національних освітніх систем, у світовий, а, для сучасної України, 

найперше європейський освітній простір. 
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ОБЛІК ЗВОРОТНОЇ ТАРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Тара є невід'ємним атрибутом будь-яких продажів, адже без неї неможливо доставити 

товар покупцеві в належному вигляді. Як основний елемент упаковки, що є виробом для 

розміщення товару, тара становить собою предмети, які призначені для упакування, зберігання, 

транспортування, передпродажної підготовки та продажу продукції чи товарів. 

Тару можна класифікувати в залежності від матеріалу, з якого вона виготовлена на 

наступні підгрупи: дерев'яна, картонна і паперова, металева, скляна, із тканин і нетканих 

матеріалів. 

Класифікуючи тару щодо кратності використання, її можна поділити на одноразову й 

багатооборотну. Багатооборотна тара, в свою чергу, може бути зворотною і незворотною. При 

цьому зворотна тара може передаватися покупцю з переходом права власності або без такого. 

Зворотна тара – це тара багаторазового використання, яка належить до вторинних 

матеріальних ресурсів і підлягає повторному використанню [1]. Зворотна тара, яка 

використовується підприємством менше одного року, в бухгалтерському обліку має 

відноситись до складу запасів та обліковуватись відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». Облік 

наявності та руху такої тари ведуть на субрахунку 204 «Тара й тарні матеріали» (неторговельні 

підприємства) або на субрахунку 284 «Тара під товаром» (торговельні підприємства). 

Аналітичний облік тари доцільно вести за окремими субрахунками. Наприклад, 204/1 «Тара 

заставна нова», 204/2 «Тара заставна, яка використовувалась», 204/3 «Тара заставна 

відвантажена», 284/1 «Тара під товарами на підприємстві», 284/2 «Тара під товарами, передана 

покупцям», 284/3 «Тара порожня» тощо [2]. 

Щодо дрібної тари, яка обліковується на субрахунках 204 або 284 (ящики, мішки, пачки, 

бутлі та ін.) –  така тара не визначена індивідуальними ознаками, а має лише родові ознаки, є 

взаємозамінною. Тобто, покупець зобов'язаний повернути постачальнику не саме ту тару, яку 

він отримав, а ту саму кількість такої ж тари. 

При надходженні тари на підприємство роздрібної торгівлі існує два варіанти її 

зарахування на баланс підприємства. 

Перший – якщо право власності на зворотну тару під отриманими товарами переходить 

до підприємства-покупця, тоді воно має зарахувати її до складу своїх активів (на субрахунок 
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115, 284 або рахунок 22). У цьому випадку підприємство зобов’язане повернути продавцю 

товару тару такого самого роду та якості, а не саме ту, що була отримана. 

Другий – коли право власності не переходить і фактично відбувається тільки зміна місця 

зберігання тари. Тобто з балансу власника вона не списується [2]. 

За деякі види багатооборотної зворотної тари, що поставляється під товаром, з покупця 

може справлятися застава (це повинно бути прописано в договорі), що повертається покупцю 

після повернення порожньої тари у справному стані. Перерахування постачальнику застави 

відображають таким записом: Дебет 377 — Кредит 311. 

Проте, якщо отримувач не повертає зворотну тару протягом 12 календарних місяців з 

моменту її надходження, йому потрібно включити вартість такої тари до бази оподаткування 

ПДВ. Тобто отримувач зворотної тари у звітному періоді, в якому закінчується дванадцятий 

календарний місяць з моменту її надходження, повинен визначити податкові зобов’язання з 

ПДВ виходячи з вартості тари і виписати податкову накладну, яку він залишає в себе. 

Нарахування ПДВ відображають проводкою: Дебет 949 — Кредит 641/ПДВ.  

При вибутті зворотної тари важливо зазначити що, зворотна тара, що передається 

покупцю без переходу права власності, продовжує значиться на балансі постачальника (за 

дебетом субрахунку 284 або 115). Фактично відбувається тільки зміна місця зберігання тари. 

При цьому для аналітичного обліку переданої тари відкривають окремі субрахунки. 

А ось зворотну тару, на яку переходить право власності, списують з балансу 

постачальника. Як правило, з переходом права власності передають тару, яка наділена 

родовими ознаками і не є інвентарною. При цьому складають проводку: Дебет 377 — Кредит 

284 [3]. 

Незважаючи на те, що при передачі зворотної тари право власності на неї переходить від 

постачальника до покупця, дохід від такої операції в бухгалтерському обліку не відображають. 

Тара, що стала не придатною внаслідок природного зносу, поломки чи псування, підлягає 

списанню. Крім того, тара, передана без передачі права власності на неї, може бути списана 

лише власником. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ОБОВʼЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  

 

Існуючий стан нормативно-правового врегулювання формування та здійснення видатків 

державного бюджету на охорону здоров’я населення країни не забезпечує проголошеного 

Конституцією України права громадян на безоплатну медичну допомогу. Тому запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування є нагальною потребою 

для забезпечення громадян належним медичним страхуванням. Впровадження обов’язкового 

медичного страхування виступає провідним аспектом формування громадянського суспільства 

та Євроінтеграції України. 

Згідно запропонованих законопроектів про обов’язкове медичне страхування, базова 

програма обов'язкового медичного страхування опрацьовується Міністерством охорони 

здоров'я України, затверджується урядом і гарантує населенню країни мінімальний обсяг 

медичної допомоги. Відповідно до базової програми органи державного управління 
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затверджують територіальні програми. Обсяг і умови надання медичної допомоги, що 

передбачаються територіальними програмами, не можуть бути нижчими за встановлені 

базовою програмою [1]. 

Програми медичного страхування мають переглядатися залежно від потреб у 

гарантованій населенню медичній допомозі та матеріальних і фінансових можливостей 

суспільства в галузі охорони здоров'я. 

Метою впровадження державного нагляду є здійснення контролю за дотриманням 

страхувальниками та Фондом медичного страхування України законодавства у сфері 

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування [2]. 

Держава є гарантом фінансового забезпечення за загальнообов'язковим державним 

соціальним медичним страхуванням. 

Досвід зарубіжних країн із загальнообов`язкового медичного страхування вказує на 

велику роль урядових структур та органів місцевого самоврядування із регулюванні цього виду 

діяльності. 

Так, наприклад, в Німеччині держава забезпечує підготовку кадрів, видання законів, 

матеріально-технічний рівень  провайдерів медичних послуг. Федеральний уряд визначає 

загальну політику охорони здоров'я, встановлює пріоритети розвитку системи, забезпечує 

відповідність страхових програм законодавчо встановленим нормам. Міністерство охорони 

здоров'я стежить за тим, щоб страхові каси не виключали якісь послуги зі своїх страхових 

програм, забезпечує рівну доступність медичної допомоги для всіх застрахованих, стримує 

наміри страхових кас перекласти вартість медичної допомоги, що росте, на застрахованих, 

виключаючи надмірні доплати. 

Уряди земель Німеччини представляють інтереси територій при ухваленні федерального 

законодавства, здійснюють нагляд за діяльністю страхових кас і лікарських асоціацій, 

безпосередньо управляють державними лікувально-профілактичними закладами, планують 

лікарняну мережу, а також крупні інвестиції  визначають стандарти підготовки медичних 

кадрів і тим самим побічно регулюють набір на медичні факультети університетів. Місцеві 

урядові структури відповідають за здійснення програм охорони  громадського здоров'я 

(санітарна освіта, медико-соціальна допомога, профілактичні і оздоровчі заходи); управляють 

муніципальною мережею лікувально-профілактичних закладів [3]. 

Таким чином, в Україні поступово формується перспективна система організації 

медичного страхування, однак вона потребує суттєвого удосконалення.  
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МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ 

КОНСУЛЬТАНТІВ НА РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

При аналізі мотивації праці управлінських консультанті виникає велика кількість 

нез'ясованих та суперечливих аспектів, які призводять  до певної невизначеності, а саме: 

невідповідності професійного рівня управлінських консультантів вимогам, неефективна 

система мотивації персоналу, проблеми у галузі навчання, корпоративної культури, досягненні 

результатів, можливості застосування творчого підходу в ході діяльності, займана посада тощо 

[2, ст. 242]. 
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Проаналізуємо рівень якісного складу управлінських консультанті визначає рівень 

ефективності функціонування підприємства тому, що від особистих властивостей працівників, 

їх загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня залежить якість управлінських рішень і 

результати їх реалізації. Аналіз ефективності мотивації управлінських консультантів проведемо 

згідно показників.  

 

Таблиця 1 – Показники мотивації управлінських консультантів нафтогазових 

підприємств оцінені експертним шляхом (профіль керівника), бал 

№ Основні показники Підприємство 

Рівні управління 

ТОР MIDDLE LOWER 

бал бал бал 

1 Інтелект 

НГВУ «Долинанафтогаз» 2 2 2 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 2 2 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 2 2 2 

НДІНГЕНіЕ 3 3 3 

2 Креативність 

НГВУ «Долинанафтогаз» 2 3 2 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 1 1 1 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 2 2 2 

НДІНГЕНіЕ 1 3 3 

3 Не агресивність 

НГВУ «Долинанафтогаз» 2 2 1 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 2 1 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 2 2 1 

НДІНГЕНіЕ 2 2 2 

4 Безконфліктність 

НГВУ «Долинанафтогаз» 3 2 1 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 2 1 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 2 2 2 

НДІНГЕНіЕ 2 2 3 

5 Комунікабельність 

НГВУ «Долинанафтогаз» 3 3 2 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 3 3 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 3 3 3 

НДІНГЕНіЕ 3 3 3 

6 Вектор спрямованості 

НГВУ «Долинанафтогаз» 2 2 2 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 1 2 2 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 2 2 2 

НДІНГЕНіЕ 2 2 2 

7 Організаторські здібності 

НГВУ «Долинанафтогаз» 3 3 3 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 2 2 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 3 2 3 

НДІНГЕНіЕ 3 3 3 

8 Керівництво 

НГВУ «Долинанафтогаз» 3 3 2 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 2 1 

УМГ «Прикарпаттрангаз» 2 2 2 

НДІНГЕНіЕ 2 2 2 

Сформовано автором на основі власних досліджень 

 

При експертному оцінюванні показників ефективності мотивації управлінських 

консультантів було встановлено поділ показників за трьома рівнями: низький, середній та 

високий, проаналізуємо отримані результати згідно прийнятих рівнів: 0-1 – низький; 1,1-2 – 

середній; 2,1-3 – високий. 
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Таблиця 2 – Ефективність мотивації управлінських консультанті 

Рівень ефективності 
Рівень управління 

Загальна ефективність Рівень 
ТОР MIDDLE LOWER 

Профіль управлінського 

консультанта 
2,28 2,88 2,06 2,21 високий 

Сформовано автором на основі власних досліджень 

 

Проведені розрахунки продемонстрували високі результати. Розрахунок 

загальногалузевої ефективності мотивації управлінських консультанті на прикладі аналізованих 

нафтогазових підприємств показав 2,21 бали, тобто високий рівень. Отже, проведені аналіз та 

розрахунки показали позитивну динаміку, що є підставою для формування мотиваційного 

механізму управлінських консультантів на нафтогазових підприємствах [1, ст. 238]. 
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ПРОФІЛАКТИКА І ПРОТИДІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДЛЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Кіберзлочинність – актуальна проблема, з якою зіштовхнулись всі країни у ХХІ столітті, і 

яка збільшується як за своїми масштабами, так і за рівнем спричиненої шкоди. Незважаючи на 
комплекс  заходів, які вживаються окремими фізичними та юридичними особами, а також 

державою, кіберзлочинці успішно продовжують свою діяльність у інформаційному просторі.  
Під терміном «кіберзлочинність» прийнято мати на увазі будь-які злочини, що 

вчинюються у віртуальному просторі за допомогою комп’ютерних систем або шляхом 
використання комп’ютерних мереж та інших засобів доступу до віртуального простору, в 

межах комп’ютерних мереж, а також проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і 
комп’ютерних даних [5]. 

На сьогодні кіберзлочини створили особливу загрозу безпеці і складають 30-40% від 

загальної кількості вчинених у світі злочинів. 
Злочинність в кіберпросторі – одна з найгостріших проблем, з якою зіткнулося 

міжнародне співтовариство протягом останніх десятиліть у зв’язку з розвитком інформаційних 
технологій [3]. 

Можемо виділити наступні ознаки кіберзлочинності: 

 Ці злочини вчиняються у віртуальному просторі, в якому містяться дані про осіб, факти, 
явища, процеси, представлені в математичному, символьному чи іншому вигляді. Ці відомості 

знаходяться в процесі руху по локальних і глобальних комп’ютерних мережах, зберігаються в 
пам’яті будь-якого фізичного або віртуального пристрою, спеціально призначених для їх 

зберігання, переробки та передачі [4]. 
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 Кіберзлочини вчиняються за допомогою комп’ютерних систем або шляхом 
використання комп’ютерних мереж та інших засобів доступу до віртуального простору, а також 
проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних даних.  

Таким чином, електронно-обчислювана техніка може виступати як засобом вчинення 
злочину, так і предметом злочину.  

Ефективними способами профілактики кіберзлочинності є вдосконалення науково-
технічних засобів, тактичних прийомів і методів розслідування неправомірного доступу до 

комп’ютерної інформації; своєчасне виявлення і припинення як розпочатих злочинів, так і 

неправомірного доступу до комп’ютерної інформації на стадії замаху або підготовки до нього; 
встановлення обставин, що сприяли вчиненню кожного злочину, розробка і вдосконалення 

методів і прийомів виявлення таких обставин [1].  
На початковому етапі розслідування кіберзлочинів є аналіз інформаційного середовища 

вчинення злочину: – визначення типу ЕОМ (типу носія), де зберігалася або оброблялася 
комп’ютерна інформація, до якої здійснено неправомірний доступ (Web-cepвep, персональний 

комп’ютер, мобільний телефон, електронна кредитна карта); – встановлення типу операційної 
системи комп’ютера (сервера), до якого здійснено неправомірний доступ (Unix, Linux, Netware, 

Windows), а також використаного для вчинення злочину програмного забезпечення; – 
визначення апаратного та програмного забезпечення, яке піддалося впливу в ході 

неправомірного доступу, а також інформації про засоби і знаряддя вчинення такого доступу, 
що дозволить скласти об’єктивну картину інформаційних слідів злочину. 

Проблема профілактики і протидії кіберзлочинності в Україні – це комплексна проблема 
яка потребує подальшого розвитку не тільки законотворчої діяльності, а й таких наук як 

криміналістика та кримінологія, кримінальний процес, виховання та навчання кваліфікованих в 
цій галузі спеціалістів [2].  

Таким чином, протидія злочинності в широкому розумінні включає у себе загально-

державні заходи економічного, політичного, виховного та іншого характеру, а також комплекс 
спеціальних заходів, спрямованих на безпосереднє подолання кіберзлочинності. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИЗ В УКРАЇНІ 

 
Аналіз причин виникнення економічних криз, які наводяться економістами різних 

напрямків, дає підставу виділити як найбільш теоретично обґрунтовану концепцію К.Маркса, 
згідно з якою головною причиною циклічного розвитку економіки вважаються порушення 

найважливіших макроекономічних пропорцій внаслідок існування антагоністичних 
суперечностей, властивих суспільному виробництву, основаному на приватній власності на 

засоби виробництва. 
Для економічної кризи в Україні характерні деякі особливості. Так, якщо тривалість фази 

падіння в західних країнах становить від 0,5 до 1,5 року, в Україні триває більше 5 років. 
Глибина падіння ВНП і промислового виробництва у країнах заходу навіть у повоєнні роки не 

перевищувала 10%, а в Україні вона становить більше 25% а по окремих галузях – перевищує 
50%. 
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Характеризуючи сучасну економічну кризу в Україні, в ній слід виділити ще й такі 
важливі моменти: 

Момент 1. Стрімке скорочення виробництва. За період 1991-1996pp. спад промислового 
виробництва склав 65%, майже на 50% скоротилося виробництво в сільському господарстві, 

обсяг капіталовкладень зменшився в 5 разів. Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 1996р. 
складав лише 40% від рівня 1990р. У 1997р. спад виробництва зупинити не вдалося. 

Момент 2. Катастрофічна глибина й тривалість кризової фази. Скорочення виробництва 
національного доходу лише на 20% за світовими мірками вважається критичним для економіки. 

В Україні ж виробництво національного доходу за час криз скорочується майже на 70%. 
Момент 3. Глибина й тривалість економічних криз в Україні зумовлені ще й тим, що 

вони, по-перше, є складовою частиною кризи соціально-економічної системи, по-друге, 

розгорталися на фоні монополізму в усіх сферах, по-третє, переплітаються з кризами: 
фінансовою, структурною, енергетичною та екологічною. Все це породжує непослідовність, 

суперечливість і недієвість більшості заходів, що вживають владні структури по стабілізації 
економіки. 

Момент 4. Заходи з реформування економіки продиктовані не внутрішніми умовами, що 
впродовж багатьох років формувалися в Україні, й не інтересами переважної більшості 

населення країни , а інтересами міжнародних організацій і в першу чергу міжнародного 
валютного фонду. Тому вони не мають достатньої підтримки населення, що поглиблює 

економічну кризу й ускладнює процес виходу з неї. 
Є ще один аспект цієї проблеми, на який варто звернути серйозну увагу. Інтелектуальна 

сфера економіки (наука, освіта, культура і т.д.), на відміну від традиційної сфери, найменш 
пристосована до ринкового регулювання. Тому вона повинна регулюватися більшою мірою 

поза ринковими методами (в першу чергу державою). Держава зобов'язана забезпечувати 
пріоритетне фінансування інтелектуальної сфери економіки. 

Зрозуміло, що причини економічної кризи і причини її довгої тривалості та великої 
глибини знаходяться у взаємозв'язку і взаємодії, але без такого вичленення неможливо 

розробити дійову програму подолання економічної кризи та формування такої економіки, яка б 

відповідала вимогам постіндустріального суспільства. 
Світовий досвід показує, що вихід з економічної кризи розпочинається з оновлення 

основного капіталу, тобто з інвестицій у виробництво. А вони, як зазначено вище, майже 
припинилися. Чому? По-перше, в умовах інфляції й економічної нестабільності 

капіталовкладення в комерційну діяльність більш прибуткові, ніж у виробництво. По-друге, 
величезна зовнішня й внутрішня заборгованість стали перешкодою для залучення кредитних 

ресурсів, без яких припинити падіння виробництва стає практично неможливим. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні ринкові умови вимагають від керівництва організацій прийняття оптимальних 
управлінських рішень, направлених на поєднання їх особистих інтересів з інтересами 

суспільства.  
Розглядаючи управління як один з ключових інструментів забезпечення сталого розвитку 

організацій і країни в цілому, постає питання про необхідність дослідження тенденцій розвитку 
управлінської діяльності в Україні та шляхів їх удосконалення. 
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Питання, пов'язані із дослідженням управлінської діяльності розглядали у своїх працях 
такі українські та закордонні вчені А. Л. Гапоненко, А. М. Орлова, В.І. Некрасов, С Ю. Ільїн. 

Останнім часом для управлінської діяльності були характерні наступні принципи [2]: 
- практична спрямованість управління; 

- орієнтація на багатошаровість управлінського апарату, посилення диференціації; 
- розвиток технологій, що скорочують час і спрощують роботу; 

- орієнтація на людину, як на найвищу цінність; 
Зараз же процес управління має зовсім нові підходи. Стратегічне управління та 

планування все частіше знаходять своє місце у конкретних управлінських ситуаціях. Основні 
прийоми та методи стратегічного управління уже стали невід’ємною частину роботи 

організацій. Наразі прийоми стратегічного планування використовують в рекламі, маркетингу, 

роботі державних установ і звичайно ж в управлінські діяльності. 
Ще однією тенденцією розвитку управління та менеджменту є поширення концепцій, 

моделей та методів управління, що показали свою ефективність у комерційних організаціях, на 
некомерційні. Так, підходи до управління поширюються на діяльність громадських організацій, 

на діяльність державного апарату. Розвиваються різноманітні спеціальні види менеджменту: 
ризик менеджмент, фінансовий, інвестиційний, інноваційний менеджмент, реінжиніринг 

бізнесу, кризове управління тощо [1]. 
Комунікації також відіграють чималу роль у побудові ефективного управління. Жодна 

людина, організація не можуть існувати без цієї управлінської функції, але якщо людина 
приймає рішення у власних інтересах, то керівник - на користь організації.  

Наразі найбільш популярними є такі тенденції розвитку управлінської діяльності [2]: 
1. диверсифікація менеджменту; 

2. інтеграція класичних та сучасних принципів управління; 
3. присутність всіх типів зав’язків в організаційній структурі; 

4. використання менеджерами своїх лідерських переваг для росту власного та 
корпоративного іміджу; 

5. чітка спрямованість методів при прийнятті управлінський рішень. 

З урахуванням вище наведених тенденцій розвитку і виникають різні моделі управління, 
головним для яких є те, що в центрі їх уваги знаходить людина. Такі моделі мають, як правило, 

чотири взаємопов`язані блоки: персонал організації, здібності працівників, стиль та культура 
організацій, цілі її розвитку. 

Управління як соціальний процес не в усьому піддається дії якихось правил, директив, 
що і робить його гнучким до викликів сьогодення. Під впливом особистісних факторів 

відбувається перерозподіл функцій керівництва, прав і посадових обов'язків, відповідальності і 
повноважень, що не в усіх випадках є досить добрим для організацій [1]. 

Таким чином, сучасна управлінська діяльність послідовно рухається в напрямку змін. 
Дотримання тих чи інших тенденцій, дають змогу розвиватися управлінській діяльності досить 

непоганими темпами. Тому, щоб ефективно управляти організаціями потрібно удосконалювати 
свою навички та уміння у сфері менеджменту та слідувати новому для постійного розвитку та 

росту, як особистісного так і на рівні організації. 
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GOOD GOVERNANCE ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Система демократичного політичного управління у сучасному світі проходить низку 

трансформацій, пов'язаних із зміною параметрів політичної участі. Співвідношення 

громадського і державного елементів управління вимагає уточнення завдань і засобів 

забезпечення політичної ефективності. Потреба у забезпеченні сталого політичного розвитку 

визначає пошук парадигми взаємодії влади і суспільства, здатної обгрунтувати політико 

управлінську стратегію як з точки зору завдань збереження статусу-кво так і з точки зору 

політичних інновацій. Одним із таких фундаментальних підходів є парадигма good governance, 

яка визначає норми та стандарти ефективності дій управління й представництва в умовах 

політичного плюралізму.  

Процеси консолідації демократії у транзитивних країнах також актуалізують пошук 

алгоритму оцінки адекватності практик і політичного управління потребам громадян. Традиція 

good governance у демократичному публічному врядуванні відповідає на запит щодо критеріїв 

спроможності інститутів управління та одночасно формує теоретичні й практичні засади 

розвитку громадського середовища політичного процессу. Вимога «гарного врядування» є не 

лише сукупністю громадсько-політичних звичаїв та практик і станом громадської думки. Good 

governance є основою усталеної практики ухвалення політичних рішень, комплексного підходу 

до реалізації політики оцінки політичних результатів, забезпечення функціонування політичних 

інститутів сукупність вимог.  

Good governance визначають параметри демократичної політичної гри у контексті 

взаємодії політичних суб'єктів. В умовах сталої демократії парадигма good governance є 

парадигмою самообмеження учасників демократичного врядування: груп інтересів, 

громадських коаліцій відстоювання, патрон-клієнтських об'єднань тощо.  

Удосконалення елементів системи політичного менеджменту, які відповідають за 

взаємозв'язок політичних інститутів і суспільства, визначає посилену увагу до тих аспектів 

вироблення й впровадження політики, які вимагають спілкування управлінців та громадськості. 

Саме практики і підходи good governance породжують поєднання сфери публічної політики та 

змагальної політичної діяльності. Також ідеї та підходи good governance породжують профільне 

експертне середовище демократичного політичного управління. Воно є зацікавленим у 

впровадженні політичної конкуренції та сталих правил гри у публічній політиці. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ 

УКРАЇНИ В 2018 РОЦІ 

 

Проблематика розвитку малого бізнесу через неудосконалену систему оподаткування є 

актуальною у наш час. Створюються нові винаходи, іграшки та інші матеріальні, або не 

матеріальні речі, в яких потребує народ. Великі корпорації не можуть надати ці речі кожному, 

хто їх потребує. Тому було створено поняття, як малий бізнес. 

Малий бізнес – це деяка підприємницька діяльність, сформована на власний ризик, що не 

суперечить чинному законодавству. Мета створення малого бізнесу – це отримання прибутку 

та самореалізація. Малий бізнес також характеризується численністю робітників підприємства 

та річним доходом, який не перевищує еквівалент 10 млн. євро за курсом НБУ. 
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Українська система оподаткування є дуже цікавою. Для бізнесу існує два види 

оподаткування: спрощена та загальна. На відміну від спрощеної системи, де об’єктом 

оподаткування є дохід, де ставка дорівнює 3% або 5% від доходу, об’єктом оподаткування на 

загальній системі є дохід, як вираховується, як дохід мінус документально підтверджені 

витрати. Звісно, в такому випадку податковий орган пильно слідкуватиме за витратами 

підприємства. Але якщо дійсно витрати рівні доходу, то об’єкт оподаткування може бути 

нижчим, ніж на спрощеній системі оподаткування. Ставка становитиме 18%. Візьмемо на 

приклад підприємство з доходом на суму 1 млн. грн. та витратами на суму 800 тис. грн.  

У загальній системі оподаткування підприємство заплатить податок на суму 36 тис. грн. 

((дохід – витрати)*18%). А у спрощеній системі оподаткування сума податку буде дорівнювати 

50 тис. грн. (дохід*5%) 

Загальна система оподаткування, за моїм спостереженням, має великий недолік. Щоб 

знаходитися на неї та не нести великі грошові втрати через велику суму податку, треба мати 

різницю всього доходу від витрат меншою, ніж самі витрати.  

 

 

Рис. 1. Податки за різними системами оподаткування за умовами підприємства 

 

На графіку можна побачити, що загальна система оподаткування вигідна лише у випадку 

малої різниці доходів та затрат підприємств. У разі більшої за 350 тис. грн. різниці, податок 

загальної системи буде більшим, ніж податок у спрощеній системі за тих самих умов доходу і 

затрат підприємства. 

Отже, в Україні є гарні умови для розвитку малого бізнесу. Починаючи з 2015 року, 

малий бізнес почав розвиватися на ринку легкої промисловості та у 2016 році вперше вдало 

представив себе на європейському ринку. 

Вибір системи оподаткування є суб’єктивним. Кожне підприємство само вирішає, за 

якою системою буде платити податки, розглядаючи свої доходи та затрати, та інші чинники. 
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ОСНОВНІ ВИДИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ ТА ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ 

 

На сьогодні комп’ютерні злочини – це одна з найдинамічніших груп суспільно 

небезпечних посягань. На відміну від традиційних видів злочинів, історія яких налічує 

століття, таких як вбивство або крадіжка, кіберзлочинність явище відносне молоде і нове, яке 

виникло з появою мережі Інтернет. Специфіка даного виду злочинності полягає у тому, що 

готування та скоєння злочину здійснюється, практично не відходячи від «робочого місця», 

злочини є доступними, оскільки комп’ютерна техніка постійно дешевшає, злочини можна 

скоювати з будь-якої точки земної кулі, у будь-якому населеному пункті, а об’єкти злочинних 

посягань можуть знаходитись за тисячі кілометрів від злочинця. Крім того, доволі складно 

виявити, зафіксувати і вилучити криміналістично-значущу інформацію при виконанні слідчих 

дій для використання її в якості речового доказу. Усе це, безумовно, є перевагами для 

кіберзлочинців. 

Отож розглянемо причини, що породжують кіберзлочинність, та фактори що на неї 

впливають: 

Першою причиною розвитку кіберзлочинності, як і будь-якого бізнесу, є прибутковість, 

– вона неймовірно прибуткова. Величезні суми грошей з’являються в кишенях злочинців у 

результаті окремих великих афер, не говорячи вже про невеликі суми, які йдуть просто 

потоком. 

Друга причина росту кіберзлочинності як бізнесу – те, що успіх справи не пов’язаний з 

великим ризиком. У реальному світі психологічний аспект злочину припускає наявність 

деяких факторів стримування. У віртуальному світі злочинці не можуть бачити своїх жертв. 

Грабувати тих, кого ти не бачиш, до кого не можеш дотягтися рукою, набагато легше. 

Основні види кіберзлочинів: 

порушення авторського права і суміжних прав; шахрайство; ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів); незаконні дії з документами на переказ, платіжними 

картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх 

виготовлення; ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів; 

незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю. 

Таким чином, кіберзлочинність – це проблема, з якою зіштовхнулась планета у 

ХХІ столітті, і яка обіцяє рости та поглинати все більше коштів. Тому сьогодні особливо 

важливо переглянути усі існуючі заходи та активно розробляти нові, що принесуть більшу 

користь та надійніший захист від кіберзлочинців. 

Отже, міжнародне співробітництво є ключовим моментом у подоланні та протидії 

кіберзлочинності у глобальних інформаційних мережах, а також причин що їх породжують. 

Однак, єдиним шляхом подолання і забезпечення особистої безпеки користувачів від 

електронних посягань, полягає в дотриманні правил користування Інтернет ресурсами, 

створення надійних паролів, захист особистої інформації, встановлення антивірусних 

програм та використання захищених мереж.  
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МІСЦЕ КРЕАТИВУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Промислове підприємство [1] виробляє продукцію у визначених обсягах згідно із заданою 

технологією. Термін «промислове підприємство» охоплює такі види економічної діяльності, як 

добувна промисловість та розроблення кар’єрів переробна промисловість, постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами, будівництво (секції В, С, Е, F за КВЕД). До промислових підприємств [2] також слід 

віднести підприємства санітарного обслуговування, транспорт, склади і служби зв’язку, оскільки 

до будівель промислових та складів (код 125) належать будівлі промислового призначення, 

наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо. 

Світовий стандарт класифікації промисловості [3] виділяє 10 секторів, 24 промислових 

груп, 68 галузей промисловості та 154 підгалузей. Але до промислового сектору цей стандарт 

відносить тільки засоби виробництва, торговельні і промислові послуги і перевезення. Іншими 

секторами промисловості ця класифікація вважає енергетичний, сировинний, 

товароспоживний, охорони здоров’я, фінансовий, інформаційних технологій, 

телекомунікаційних і комунальних послуг. Таким чином [3] зазначає, що кінцевою метою 

промисловості є споживач і не виділяє промислові виробництва для промислового 

застосування. Рейтинг провідних країн світу [4] за обсягами промислового виробництва 

виводить Україну у категорії «Інші країни» без визначення рейтингу, а перші місця посідають 

США, КНР, Японія. Таким чином, занадто розширена класифікація промислових підприємств 

може відігравати негативну роль у рейтингових системах. 

В Україні Державна служба статистики з 2018 року почала оцінювати промислові 

підприємства за перспективністю розвитку їх ділової активності [5]. Основними факторами 

стримування в Україні залишаються  нестача робочої сили, нестача сировини, матеріалів, 

устаткування (табл. 1). Промислові підприємства полишають ринки з низьким попитом на 

продукцію і таким чином позбавляються нестачі фінансування. 
 

Таблиця 1. – Очікування промислових підприємств у І кварталі 2018 року 

Індекс 

Очікувані зміни 

значення індексу, 
відносні пункти 

Базове значення, 

(ІV квартал 2017р), 
відносні пункти 

Індикатор ділової впевненості в промисловості +1 −4 

Індикатор ділового клімату в промисловості +1 +1 

Оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції у 

промисловості 

+1 −30 

Очікування зміни обсягу продукції у промисловості +1 +12 

Оцінка поточного обсягу запасів готової продукції у промисловості +5 -10 

Оцінка експортного попиту  +2 −20 

Очікування зміни відпускних цін на продукцію промисловості +10 +39 

Очікувані зміни кількості промислових працівників на підприємствах  +3 0 

 

Все більше власників промислових підприємств зазначає, що нічого не стримує їх 

виробництво [5], а це свідчить про застосування креативних підходів в управлінні. 
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ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

 

Під кіберзлочинністю треба розуміти сукупність злочинів, які вчинюються у віртуальному 

просторі за допомогою різних комп’ютерних систем або шляхом використання комп’ютерних 

мереж та інших засобів доступу до віртуального простору, в межах комп’ютерних мереж, а також 

проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних даних. 

Поняття «кіберзлочинність» часто вживається поряд з поняттями «комп’ютерна 

злочинність», «злочинність у сфері високих (інформаційних) технологій», «високотехнологічна 

злочинність». Кримінальний кодекс України оперує терміном «злочини у сфері використання 

електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку». Серед вищезазначених, поняття «кіберзлочинність» є найширшим поняттям та 

охоплює найбільше коло злочинних посягань у віртуальному середовищі, а також його 

використання передбачає міжнародне законодавство. Так, Рада Європи в листопаді 2001 року 

прийняла Конвенцію про кіберзлочинність. Тому слід вважати обґрунтованим вживання саме 

цього терміну для кримінологічного дослідження цього різновиду злочинності [1]. 

Слід звернути увагу перш за все на те, що засобом для здійснення кіберзлочину є 

комп’ютер, а саме комп’ютерні мережі чи комп’ютерні системи. З кримінально-правової точки 

зору він характеризується прямим умислом, майже виключається можливість недбалості. 

Також суб’єктом виступає осудна фізична особа. Даний вид злочину спрямований на 

порушення діяльності інформаційних та комп’ютерних систем, порушення авторських і 

суміжних прав, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення та інші [2]. 

Наслідки кіберзлочинності зачіпають не лише інтереси окремих осіб, що стали жертвами, 

але й компанії, організації, уряди і суспільство в цілому. Кіберзлочини найчастіше ставлять під 

загрозу життєво важливу як інформаційну, так і взагалі критичну інфраструктуру, яка в 

багатьох країнах не контролюється публічним сектором, і такі злочини можуть вчиняти 

дестабілізуючий вплив на всі верстви суспільства. Таким чином кіберзлочинність виступає 

загрозою національній безпеці в кібернетичній сфері. 

Проаналізувавши теоретичні та практичні дослідження в галузі визначення поняття 

кіберзлочину, можна висновувати, що серед сучасних українських науковців немає єдиного 

підходу до визначення поняття кіберзлочину.  

Отже, кіберзлочинність – це дії, а саме: незаконний доступ; нелегальне перехоплення; 

втручання у дані або у систему; зловживання пристроям; шахрайство; правопорушення, 

пов’язані з дитячою порнографією; порушення авторських і суміжних прав; правопорушення, 

спрямовані проти конфіденційності, цілісності і доступності комп’ютерних систем, мереж і 

комп’ютерних даних, а також зловживання такими системами, мережами і даними, що тягнуть 

кримінальну відповідальність. 
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ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ В 

УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

 

Сучасна українська журналістика сьогодні переживає не найкращі часи. Щоденно засоби 

масової інформації повідомляють про перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів з боку окремих фізичних і юридичних осіб й особливо з проявами насильства. 

Саме тому питання запобігання злочинам, передбаченим ст. 171 КК України, набувають 

актуальності для кримінологічної науки. 

Не зважаючи на невелику кількість зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 171 КК 

України, існує тенденція до значного зростання випадків перешкоджань законній професійній 

діяльності журналістів, а тому наявні всі підстави вважати, що вони відзначаються підвищеною 

суспільною небезпекою і потребують належних заходів реагування з боку держави та її 

інституцій, зокрема, правоохоронних структур та суду. 

Безпосередні причини і умови перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів в Україні пов’язані з конкретною особою, яка вчиняє злочин, а інакше ми не може 

розглядати її дії як кримінально протиправні.  

Серед основних причин і умов перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів в Україні можна виділити такі: 

– по-перше, ті які криються у глибинних соціально-економічних і політичних 

суперечностях. Зокрема, криміналізація економіки відбувається при суттєвому порушенні 

інтересів суспільства і громадян, непрозорістю та відсутністю дієвого контролю за фінансово-

економічними процесами в країні. Все це створює підґрунтя для появи у суспільстві потужної 

фінансової бази, розподілу сфер впливу, в тому числі на ЗМІ та журналістів, що їх 

представляють. 

Хоча внаслідок зростання рекламного ринку дещо збільшилася кількість незалежних 

видань, залишається багато проблем. Більшість медіа слугують віддзеркаленням інтересів 

окремих фінансово-політичних угрупувань, і тим самим стають своєрідним «інструментом» у 

протистоянні владних структур, через що підвищується їх віктимність у таких ситуаціях. Для 

більшості власників ЗМІ слугують не для отримання прибутку, а засобом впливу на 

громадськість та владу. 

– по-друге, проблема залежності засобів масової інформації від держави. Органи 

державної влади суто формально виконують вимоги щодо необхідності оперативного і 

всебічного реагування на звернення й повідомлення журналістів про факти втручання органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування у діяльність засобів масової інформації, 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. 

– по-третє, суттєві недоліки у роботі правоохоронних органів. Саме їх діяльність повинна 

протистояти тиску на журналістів з боку  криміналітету, забезпечити належну співпрацю 

правоохоронних органів із ЗМІ і, як наслідок, захистити журналістів через їх професійну 

діяльність. 

– по-четверте, недоліки вітчизняного законодавства України та правозастосовної 

практики. Зокрема, існування в КК України суміжних з перешкоджанням законній професійній 

діяльності журналістів складів злочинів, недосконалість редакції диспозиції ст. 171 КК 

України, відсутність однозначного розуміння поняття «професійна діяльність журналіста», 

плутанина у розмежуванні понять «діяльність журналіста» і «журналістська діяльність», 

відсутність гарантій електронних ЗМІ, що призводить до помилок під час кваліфікації злочинів, 

передбачених ст. 171 КК України. Крім того, доступ журналістів до інформації стає все більш 

складним. Зокрема, положення Закону України «Про інформацію» в частині права на 

отримання інформації і санкцій за відмову в ній практично не працюють. 
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І хоча Україна займає одне з перших місць на пострадянському просторі за кількістю та 

якістю законів, що присвячені діяльності мас-медіа, поряд з цим, рівень застосування цих 

законів на практиці, за твердженням самих журналістів бажає бути кращим. 

– по-п’яте, зниження рівня свободи слова, що полягає в обмеженні конституційного 

права громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, 

права вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, необхідну їм для 

реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Тільки за останні два роки  постраждало 180 

журналістів. Причинами перешкоджання було висвітлення журналістами фактичних подій для 

громадськості, а головне стосовно їх застосовували силу, незважаючи на розпізнавальні знаки 

працівників ЗМІ, а працівники поліції втручалися тільки в окремих випадках. 

– по-шосте, журналісти стають потерпілими від злочинів, передбачених ст. 171 КК 

України. Зокрема, як свідчать дослідження їм властивий досить високий рівень віктимності 

через наявність у них певних негативних особистих якостей (самозакоханість, пихатість, 

нездорова цікавість, яка нерідко видається ними за професійну якість журналіста, зневажливе 

ставлення до окремих норм поведінки, які, на їхню думку, не стосується їх самих). 

Наведені нами причини і умови, що продукують учинення злочинів, пов’язаних із 

перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, не є вичерпними, що цілком 

закономірно, бо пізнання, як і власне середовище та його фактори, знаходяться в постійному 

русі. 

В цілому питання причин та умов перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів в Україні можна віднести до дискусійних у кримінологічній науці. Однак, виявлені 

нами причини та умови перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні 

надають можливість визначити наступні заходи запобігання цьому суспільно-небезпечному 

прояву злочинності.  

У межах загально-соціального запобігання слід проводити постійне підвищення 

кваліфікації кадрів прес-служб і прес-секретарів з питань ефективної комунікації, 

громадянського суспільства та принципів участі громадськості в політичних процесах, 

планування та проведення інформаційних кампаній, забезпечення доступу до інформації тощо.  

Щодо заходів спеціально-кримінологічного запобігання пропонується розробити 

методичні рекомендації з питань безпеки діяльності журналістів, передбачити обов’язкове 

встановлення охоронної сигналізації в помешканнях працівників ЗМІ і службових приміщеннях 

та надання їм дозволу на придбання, зберігання, використання та застосування пристроїв для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими метальними снарядами несмертельної дії. 

Індивідуальне запобігання має бути спрямоване на поведінку та спосіб життя 

журналістів, їх особистісні соціальні та психофізичні особливості. Індивідуальне запобігання 

перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів Україні – це прогнозована та 

спланована діяльність суб’єктів профілактики злочинів, що передбачає постійний і системний 

вплив на уразливих журналістів, передбаченими законом та іншими нормативно-правовими 

актами, засобами й формами, з метою недопущення вчинення злочинів щодо них, як до 

потенційних жертв. 

При цьому індивідуальне запобігання злочинам, передбачених ст. 171 КК України, 

здійснюється шляхом застосування як заходів переконання, так і надання допомоги (а в 

окремих випадках – навіть примусу). Крім того, індивідуальні заходи запобігання повинні 

здійснюватися самими представниками ЗМІ. 

Таким чином, запобігання учиненню злочинів, передбачених ст. 171 КК України має 

проводитися відповідно до характеру вищевказаних причин та умов й за допомогою лише 

таких заходів, що спрямовані як на загальне покращення соціальних умов життя кожного 

конкретного члена суспільства, так і на цілеспрямоване запобігання негативному впливу 

спеціальних і конкретних (у тому числі психологічних) факторів перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів.  

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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На сучасному етапі в умовах перманентної політичної конкуренції та боротьби 

актуалізується проблема якісного моделювання та ефективного впровадження іміджу політика. 

Позитивний імідж сприяє досягненню політичного та соціального успіху, ефективній 

комунікації, розв’язанню протиріч. Відтак політичний іміджмейкінг є важливим напрямом 

діяльності політтехнологів, консалтингових агенцій та фахівців з PR. 

Насамперед зауважимо, що поняття «імідж» є досить складним і багатогранним. В 

науковій літературі існує безліч підходів до його трактування.  

Наприклад, Г. Почепцов, описує політичний імідж як набір певних якостей, які люди 

асоціюють з певною індивідуальністю політика, уявлення про те, яким має бути лідер [4, с. 15]. В. 

Королько вважає імідж штучною імітацією або піднесенням зовнішньої форми особи [3, с. 11]. 

Н. Ларіна аналізує поняття "політичний імідж", який є образом суб'єкта політики, що 

цілеспрямовано формується і покликаний здійснити емоційно-психологічний вплив на об'єкти 

політики з метою популяризації самої політики чи діяльності [1, с. 21]. Своєрідним є порівняння 

іміджу з «одягом, який надягає на себе людина, він повинен підходити їй за розміром, кольором 

та фасоном, а також презентувати до певної міри її внутрішній світ» [2, с. 60]. 

Таким чином, можемо трактувати імідж політика, як сукупність сформованих уявлень, 

образів, зовнішніх і внутрішніх характеристик, впроваджених у масову свідомість, що 

безпосередньо впливають на досягнення політичних цілей та захист інтересів. 

В результаті проведеного аналізу теоретичних досліджень та прикладних спостережень, 

можемо виокремити основні детермінанти формування іміджу політика: 

- персональні характеристики політика (зовнішні дані, темперамент, ораторська 

майстерність, , освідченість, емоційний інтелект, стиль одягу, манери, жести, міміка, характер, 

організаторські здібності, тип особистості, індивідуальний стиль комунікації та прийняття 

рішень, ораторська майстерність  тощо);  

- соціальні характеристики (статус лідера, професійний досвід, репутація, громадська 

активність, сімейний стан, походження, біографічні дані, статки, соціальні зв’язки, цінності, 

норми, інтереси, релігійна приналежність тощо).  

- символічне навантаження: політики стають символами певних ідеологій та позицій, 

певного політичного напрямку, що пов’язано із стійкими культурними архетипами.  

Підсумовуючи, варто зауважити, що в процесі формування політичного іміджу необхідно 

враховувати наступні чинники: професійне конструювання іміджу, як штучного продукту, що 

здійснюється на основі вподобань, очікувань і потреб аудиторії і може не відповідати реальній 

сутності політика; спонтанні політичні дії, рішення, ситуації, конфлікти, що формують 

уявлення громадян і відображають реальну сутність, цінності, установки та якості політика. 
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О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОНЯТИЯХ ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

(КОНТЕКСТ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

В развиваемой в настоящее время теории морской деятельности, по нашему мнению, 

особое место должны занимать вопросы теоретико-методологического осмысливания проблем 

управления морской безопасностью [1]. 

В широком понимании безопасность морской деятельности является одним из важных 

элементов национальной безопасности государства, которая в Украине регулируется законом 

«Об основах национальной безопасности Украины» [2]. В соответствии с этим законом (ст. 1) 

национальная безопасность понимается как защищенность жизненно важных интересов 

человека и гражданина, общества и государства, при которой обеспечивается стабильное 

развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и 

потенциальных угроз национальным интересам. 

Исходя из национального концепта безопасности понятие «морская безопасность» может 

рассматриваться в следующих аспектах: 

как защищенность жизненно важных интересов субъектов морской деятельности – 

людей, отраслей морского хозяйства, а также государства; 

как гарантированное обеспечение устойчивого развития объектов, являющихся 

предметом морской деятельности субъектов. 

Исходя из аксиоматики современной рискологии и теории безопасности [3, 4] в качестве 

базовых фундаментальных понятийно-категориальных симплексов, как правило, используются 

«вызов», «сферы возникновения проблем», «опасности», «угрозы», «риски», «негативные 

события», «ущербы», «антикризисное управление» (риск-менеджмент). 

Уточним эти понятия (категории) в контексте возможностей их применения в сфере 

морской деятельности, которые можно трактовать следующим образом: 

вызов – спонтанный или организованный фактор прогрессивного, экспансивного или 

агрессивного характера, требующего его, как правило, императивного учета и реагирования со 

стороны объекта; 

сфера возникновения проблем, обуславливаемых вызовом – область возникновения 

актуальностей, задач, целей, идеализаций, являющихся дополнением к множеству ранее 

решаемых проблем;  

опасность – потенциально существующая возможность негативного воздействия на 

объект различных повреждающих факторов, в результате воздействия которых ему может быть 

нанесен ущерб, ухудшающий условия его функционирования или дальнейшего развития; 

угроза – актуально существующая возможность негативного воздействия на объект 

различных повреждающих факторов, в результате воздействия которых ему может быть 

нанесен ущерб, ухудшающий условия его функционирования или дальнейшего развития; 

риск – (в широком понимании) мера опасности, характеризующая вероятность 

возникновения возможных неблагоприятных событий (например, аварий) и тяжесть их 

последствий; количественная оценка угроз, определяемая как частота одного события при 

наступлении другого, как произведение вероятности на убыток; 

ущерб – количественный результат разрушающего воздействия на хозяйственный объект 

поражающих объективных и субъективных угроз. 

Антикризисное управление – организация системы целеустремленного реагирования на 

«вызовы», «опасности», «угрозы» и «риски», включающая идентификацию, анализ и отклики 

на факторы рисков по всему жизненному циклу каких-либо риск-событий во благо целей 

национальной, региональной и иной безопасности и устойчивого развития общества . 
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Разработка научных основ антикризисного управления морской деятельностью должна 

предполагать вопросы идентификации анализа реагирования на вызовы, опасности, угрозы и 

риски в сферах морской экономики, экологии, морской деятельности, морской научно-

технологической, социальной, государственной безопасности, в том числе в военной сфере и 

сфере безопасности государственного сектора Черного и Азовского морей. 

Этот аспект национальной безопасности и устойчивого развития Украины требует 

отдельного рассмотрения. 
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УЧАСТЬ БІЗНЕСУ У СТВОРЕННІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ-ПРОЕКТІВ 
 

Не для кого не є секретом той факт, що влада в тіньовому режимі надає бізнес-
структурам послуги різного характеру, які стосуються процвітання та приросту капіталу тієї 

бізнес-структури, яка користується даними послугами влади.  
Дана тема користується немалою популярністю серед тем політичного характеру, які 

підіймаються засобами масової інформації, будь-то телевізійні новини, друкована преса, або ж 
електронне інтернет-видання.  

І при всьому цьому, наголошується на тому, що своє місце у владній або партійній 
ієрархії, той чи інший політичний діяч або політична сила, зайняли завдячуючи своїй 

наполегливій роботі, розуму та чесності. Але насправді реалії нашого життя носять набагато 
суворіший характер, тільки лиш розумом або чесністю, наразі дуже важко, а радне не реально, 

«пробити» собі дорогу до верхівки політикуму. 
Причиною цьому, є створення максимально сприятливих умов ведення бізнесу, потужні 

фінансово-промислові групи, всіма силами сприяють отриманню тієї, чи іншої посади для 
«своїх» ставлеників в органах виконавчої влади або створюють партійні проекти, головною 

метою яких, є лише здійснення лобістських заходів стосовно подальшого розвитку бізнесу, 
який інвестує в них фінансовий ресурс. Тому задля досягнення поставлених цілей перед 

партійним проектом, бізнес який фінансує цей проект, не шкодує ніяких матеріальних благ. 

Політичні партії-проекти створюються за допомогою великих фінансових вливань, 
заради отримання значних дивідендів. Нібито для відстоювання інтересів соціальних, 

професійних або інших груп населення представниками яких вони себе називають, насправді ж 
такі політичні партії-проекти до вищезазначених груп не мають абсолютно ніякого відношення. 

Подібного роду бізнес-проекти, а інакше їх назвати не можна тому, що для того аби їм 
називатися політичною партією вони не мають ані  партійної масовості, ані ідеологічних засад, 

ані чіткої програми партії, створюються з однією чіткою метою – надання певних послуг 
індивідам, які бажають здійснювати контроль над органами державної влади та державними 

владними установами задля забезпечення своїх комерційних інтересів та особистої вигоди. 
Найбільший успіх мають ті політичні партії-проекти, що здійснюють обслуговування тих 

клієнтів, які перебувають на владному «Олімпі» країни. Маючи в своєму «розпорядженні» 
адмінресурс «власник» подібного політичного проекту може надавати йому практично 

необмежене фінансування. 
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Також, великі фінансові вливання в подібні партійні бізнес-проекти можуть надходити 
від представників, так званих, олігархічних кіл, які ведуть боротьбу за владу і вплив на 

політикум.  
Представниками, так званого, олігархату вноситься певна фінансова частка в бюджет 

партійного бізнес-проекту, тоді така політична партія отримавши представництво в парламенті, 
або в органах місцевого самоврядування здійснює лобіювання інтересів свого спонсора, 

відпрацьовуючи отримані фінансові ресурси. 
Перший варіант такого фінансування політичних партій-проектів є більш 

розповсюдженим. Він дає змогу власникам партійного проекту відчувати себе більш 
самостійними аніж у випадку з другим варіантом. 

І звісно ж, що у всіх цих іграх політики з бізнесом, простий народ з його потребами та 

інтересами майже не береться до уваги. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

 
В сучасних умовах особливо важливим для підприємств є збереження 

конкурентоспроможності продукції та забезпечення стабільного прибутку. Тому особливо 

важливим є правильний вибір та впровадження методу управління витратами, адже від цього 

залежить функціонування та розвиток підприємства в майбутньому. 
Виділяють такі сучасні методи управління витратами, передумовою виникнення яких 

став постійний пошук альтернатив для оптимального рівня затрат і забезпечення їх 
стабільності: 

1. «Стандарт-костинг» – це метод управління витратами, головним змістом якого є 
створення норм і нормативів, яких підприємство має дотримуватися. На їх основі планується 

обсяг затрат на виробництво та збут продукції, складається калькуляція собівартості виробу для 
встановлення ціни тощо.  

Недоліками «стандарт-костингу» є: 
- незручність розрахунку стандартів на кожне замовлення, якщо підприємство виконує 

великі обсяги різноманітних за типом та характером замовлень за короткий період часу; 
- ускладнення обчислень вартості залишків готової продукції на складах та 

незавершеному виробництві, що спричинено інфляцією та зміною рівня цін на ринках [1]. 
2. «Директ-костинг» – це метод управління витратами, суть якого полягає в поділі витрат 

на змінні та постійні, передбачає ведення обліку цих витрат за їх носіями, видами та місцями 
виникнення, а також прийняття управлінських рішень за допомогою аналізу результатів 

діяльності та затрат. Проте виокремлення постійних витрат викликає серйозні складнощі при 

використанні «директ-костингу» [2].  
3. «Кайдзен-костинг» характеризується поступовим і безперервним процесом 

вдосконалення, запорукою чого є активна участь всього персоналу в господарській діяльності 
підприємства. Головним недоліком цієї системи є те, що без значної мотивації робітник не буде 

зацікавлений у виконанні поставлених керівництвом задач, спрямованих на оптимізаційні 
процеси кожного робочого місця [3]. 

4. «Таргет-костинг» полягає в управлінні витратами на базі цільової собівартості, тобто 
різниці між цільовою ціною та бажаним розміром прибутку на етапі розробки нового продукту. 
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Перевагами даного методу є те, що намагання менеджерів та службовців досягти цільової 
собівартості призводять до виявлення неординарних рішень в ситуаціях, де необхідне 

інноваційне мислення. Недоліком «таргет-костингу» є те, що між різними працівниками та 
підрозділами повинні бути тісні взаємовідносини для ефективного застосування цього методу. 

5. «Кост-кілинг» знають як доволі жорстку систему управління витратами, спрямовану на 
швидке зменшення затрат підприємства без нанесення шкоди його господарській діяльності. 

Оперативна мінімізація витрат підприємства є перевагою «кост-кілингу», а жорсткість, що ним 
передбачена, є недоліком, тому що витрати зменшуються, в першу чергу, за рахунок заробітної 

плати та скорочень чисельності працівників.  
Дослідження показало, що на сьогоднішній день є доволі велике розмаїття методів 

управління витратами. Гармонійне та вдале комбінування декількох методів може забезпечити 

оптимізацію рівня витрат підприємства.  
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КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

 
Економічна безпека держави – це сукупність умов і чинників, що гарантують 

незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до постійного 
оновлення та удосконалення.  

Основною метою забезпечення економічної безпеки є реалізація національних інтересів 
через розвиток національної економічної системи як матеріальної основи життєдіяльності. 

Економічна безпека держави є надсистемою, до якої входять системи різних галузей 
життєдіяльності й розвитку людини, суспільства, держави і довкілля: сировинно-ресурсна, 

енергетична, фінансова, інвестиційна, воєнно-економічна, інформаційна, екологічна, 
демографічна, соціальна, продовольча тощо.  

Корупція в економіці досягла такого рівня, що є реальною загрозою національній безпеці. 
Це один із наслідків утрати контролю над виконанням економічних реформ. Саме вона сприяє 

„тінізації” економіки, підриву довіри громадян до влади, зниженню міжнародного авторитету 

нашої держави, зменшенню іноземних інвестицій в економіку, тощо.  
Загрозами економічній безпеці держави слід вважати фактори, що безпосередньо чи у 

перспективі унеможливлюють або ускладнюють реалізацію національних економічних 
інтересів, створюючи перешкоди на шляху нормального розвитку економіки і небезпеку 

незалежному державному існуванню та добробуту народу.  
Протягом останніх років корупція в Україні набуває дедалі небезпечнішого характеру, 

стрімко зростають масштаби її поширення. Корупція намагається охопити не тільки економіку, 
але і політику. В результаті країна і суспільство потерпають від гігантських збитків. 

Ефективність ринкової економіки різко знижується, а існуючі демократичні інститути 
руйнуються. Збільшується економічна і політична нерівність населення, бідність, зростає 

соціальне напруження. Під загрозу ставиться цілісність країни і збереження її конституційного 
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устрою (підтвердженням являється розв’язання військового конфлікту на сході країни 
олігархічними міжнаціональними кланами) [1, с. 9]. 

Корупція стала невід’ємною частиною сучасного державного і суспільного механізму 
щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Так, для України проблеми боротьби 

із відмиванням «брудних» грошей та капіталів, протидії офшорному бізнесу є надзвичайно 
актуальними, оскільки значна частина вітчизняного капіталу втікає з країни саме через офшорні 

зони використовуючи корупційні банківські схеми. У багатьох випадках ці капітали, а особливо 
при зміні політичних олігархічних еліт в Україні, повертаються на батьківщину вже у формі 

іноземних інвестицій із відповідними «пільговими» умовами і вливаються в національну 
економіку [2, с. 9]. 

Однією із найважливіших проблем сучасного економічного розвитку України є 

підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів для забезпечення 
сталого економічного зростання національної економіки. Одним із засобів державного 

регулювання економіки є функціонування системи державних закупівель. Державні 
закупівлі виконують роль перспективного й важливого макроекономічного регулятора, за 

допомогою якого можливе формування повноцінного конкурентного середовища, 
здійснення стабілізаційної політики в країні тощо. 

Основним засобом подолання корупції у сфері економіки являється розробка механізмів 
протидії олігархічного розподілу і використання ними бюджетних коштів. 

 
Список використаних джерел: 

1. Корупція як економічна проблема. [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http: libfree.com/165060163/ 

2. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом: науково -практичний посібник / 
[О.В. Авраменко, Р.І. Благута, Н.І. Дідик, Ю.І. Кіржецький, В.В. Кундик, І.А. Федчак, С.В. Цибочкін]; за заг. ред. 

О.В. Авраменка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 280 с. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 

 
Один із головних виробничих ресурсів у сільському господарстві – землю – не можна 

ототожнювати з основними засобами в інших галузях національної економіки. Крім постійного 
місцезнаходження, сільськогосподарські угіддя характеризуються незамінністю та 

просторовою обмеженістю. Крім того, використання сільськогосподарських угідь з огляду на 
можливість отримання максимального прибутку тільки у короткостроковій перспективі 

призвело до суттєвого погіршення якісних показників ґрунтів, які є динамічними, 
багатокомпонентними природними утвореннями з різними фізичними, фізико-хімічними та 

механічними властивостями. 
В Україні водній та вітровій видам ерозії піддано понад 14,9 млн. га 

сільськогосподарських угідь, або 32 % від загальної площі цих земель. Темпи втрат гумусу в 

ґрунтах Полтавської області щороку в середньому становлять 0,39 т/га. Встановлено, що 
упродовж 1990-2016 рр. площі сільськогосподарських угідь у Полтавській області у володінні 

та користуванні сільськогосподарських підприємств зменшилися від 2054,3 тис. га до 
1327,3 тис. га, тобто на 727 тис. га. 

Особливість екологічної ситуації в Україні зумовлена також економічною кризою і як 
наслідок – різким зниженням добробуту населення. За таких умов для людини на перший план 

витупають не екологічні, а матеріальні інтереси. Одним із найбільш істотних факторів 
зниження продуктивності сільськогосподарських угідь є ерозія. Саме цей чинник сьогодні 

завдає великої шкоди аграрному виробництву. За підрахунками вчених, залежно від ступіню 
еродованості земель, на кожному гектарі площі недобирається від 10 до 50 % урожаю. На 
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даний час у підприємствах сільськогосподарського напрямку діяльності бракує особистих 
грошових ресурсів не тільки для ведення ефективного сільськогосподарського підприємництва, 

але й для втілення шляхів щодо покращення якісних характеристик землі.  
Науково-обґрунтовані системи землеробства повинні встановлюватися з урахуванням 

місцевих природних і економічних умов та мати вирішальне значення в інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва. Здійснення спеціальних заходів дозволить більш 

ефективно і раціонально використовувати землі для виробництва сільськогосподарської 
продукції. Сучасні сівозміни повинні виконувати роль безвитратного біологічного регулятора 

процесу відтворення родючості ґрунтів, поліпшення їх фітосанітарного, водного і поживного 
режимів. Еколого-економічний ефект, який при цьому досягається, має позитивні соціальні 

наслідки, а саме – прибутковість галузі рослинництва. Впровадження та дотримання 

акцентованих заходів дозволяє виявити резерви для зростання еколого-економічної 
ефективності землекористування. 

Нові загальноглобальні тенденції зумовлюють необхідність перенесення акцентів щодо 
напрямів господарського розвитку з економічної на екологічну царину, де вагому роль відіграє 

природовідтворювальна функція. Господарським результатом прояву відтворювальної функції 
варто розглядати наступне: стимулюються процеси впровадження у господарському житті 

підприємств нововведень екологічного спрямування; активізується пошук джерел 
нетрадиційних ресурсів та енергоносіїв; поширюється пропаганда екологічних знань з метою 

формування у працівників екологічної свідомості; реалізуються масштабні проекти, спрямовані 
на відтворення середовища існування; стрімко підвищується інтерес до функціонування 

господарського механізму природокористування як засобу збереження єдиного еколого-
економічного простору; бурхливо виникають ідеї екологізації господарського життя. 

Отже, впровадження науково-обґрунтованих заходів дозволить підприємству підвищити 
еколого-економічний ефект від використання земельних ресурсів для виробництва 

сільськогосподарської продукції. 
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БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
Транспорт відіграє ключову роль в економіці країни. Значно прискорені, особливо 

останнім десятиріччям, темпи розвитку транспортної інфраструктури дозволили підвищити 

обсяг перевезення вантажів та пасажирів. Особливо значного розвитку зазнав автомобільний 

транспорт, чому дало поштовх будівництво та удосконалення шляхів, модернізація рухомого 
складу, впровадження інноваційних технологій. 

Однак, разом з позитивними наслідками, які відіграє транспорт у розвитку економіки, 
існують також і негативні наслідки, що пов´язані з глобалізацією транспортної інфраструктури, 

такі як збільшення кількості транспортних засобів, часті затори у великих містах, забруднення 
навколишнього середовища, проблеми, пов´язані з будуванням у містах доріг для проїзду 

транспорту, майданчиків для паркування та стоянок автомобілів, розширенням вулиць, дефіцит 
нафтопродуктів тощо. 

Але найбільшим негативним наслідком є зниження рівня безпеки на транспорті, що 
призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. 

Основними причинами дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті 
можуть бути: несправність та пошкодження транспортного засобу, складні погодні умови (дощ, 

завірюха, ожеледь, туман), фактор водія (управління у нетверезому стані, перевищення 
встановленої або безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил 

обгону, невиконання вимог сигналів регулювання, перевтома, сон за кермом), а також фактор 
пішохода (перехід пішоходів у невстановленому місці, нехтування сигналами світлофорів) тощо. 
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Задля запобігання або зниження наслідків аварій рухомий склад повинен мати високу 
конструктивну безпеку: активну, пасивну та екологічну. 

До активної безпеки відносять здатність транспортного засобу запобігати дорожньо-
транспортній пригоді (антиблокувальна система гальм, антибуксувальна система, система 

екстреного гальмування тощо).  
Пасивна безпека полягає у властивості зменшувати тяжкість наслідків ДТП. До можуть 

входити подушки безпеки, легкозминальні елементи передньої панелі, інерційні ремені 
безпеки, дитячі системи безпеки (кріплення, крісла, ремені безпеки), безпечне скло тощо. 

Екологічною безпекою є властивість автомобілів зменшувати шкоду, що наноситься 
в процесі експлуатації пасажирам, водієві та навколишньому середовищу, що досягається 

зниженням створюваного автомобілями шумом і зменшенням токсичності відпрацьованих газів. 

Ці види конструктивної безпеки значною мірою залежать від технічного стану 
транспортного засобу. Застарілі моделі автомобілів у своїй більшості не мають сучасних 

пристроїв безпеки, наприклад подушок безпеки, на них не передбачене встановлення дитячих 
крісел тощо, а отже не всі учасники транспортного процесу захищені від наслідків аварій. До 

цього призводить також те, що установка на старі автомобілі засобів безпеки досить дорого 
коштує, або технічні параметри для цього не передбачені, а, отже, власники транспортних 

засобів вирішують обходитися без них.  
Таким чином, з огляду на дані щодо дорожньо-транспортних пригод можна зробити 

висновок, що більшою мірою на безпеку впливає не технічний стан транспортного засобу, хоча 
й він має значення, а людський фактор (вина водія, пасажира або пішохода). З приводу цього 

необхідно підвищити свідомість усіх учасників транспортного процесу щодо причин можливих 
аварійних ситуацій та наслідків аварій шляхом проведення бесід, лекцій та практичних навчань 

на тему безпеки дорожнього руху, особливо для дітей шкільного віку, запровадження штрафів 
та жорсткого контролю за дотриманням Правил дорожнього руху для водіїв, пасажирів та 

пішоходів, введення обов´язкового проходження технічного огляду приватних транспортних 
засобів тощо. 
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УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДАЖУ ПРОДУКТУ 

ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ 

 

Процес глобалізації та досягнення науково-технічного прогресу є каталізаторами 
перспективного розвитку національних господарств і міжнародних торгових, виробничих і 

науково-технічних зв’язків. Завдяки конвергенції технологій, інтеграції та заохоченні 
інновацій, обсяги світової торгівлі значно збільшилися. 

Розробка бізнес-моделі базується на основі системи показників, що дозволяє проводити 
цілеспрямований моніторинг основних напрямів діяльності компанії, прогнозуючи можливі 

«слабкі місця» стратегічного, тактичного та оперативного рівнів управління, контролюючи 
показники компанії. У зв’язку з неймовірною швидкість та масштабами переходів одного етапу 

в інший в процесі конкурентної боротьби за першість на ринку, на передньому плані 
з’являється такий потужний інструмент, як інноваційна бізнес-модель. Декілька років тому для 

великої корпорації головним завданням було успішно зайняти нішу на ринку, де вона могла 
досить тривалий час втримувати свої позиції за рахунок поетапного вдосконалення принципово 

незмінною схеми взаємодії зі своїми споживачами. На сьогодні, цей підхід поставив під сумнів 

доцільність саме такого позиціювання компанії на ринку через ймовірність появи конкурентних 
новацій у будь-якій галузі, незалежно від ступеня її зрілості, на основі впровадження нових 

бізнес-моделей. При цьому – у випадку бізнес-інновацій основний акцент робиться на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Brake_Assist&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Brake_Assist&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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підприємницькій ідеї, прогностичності нової ринкової потреби і поєднанні способу її 
задоволення з ефективним попитом на основі нестандартних форматів і методів створення та 

доставки споживчої вартості цільової аудиторії покупців. Одним з найбільших торгових 
платформ - є китайська публічна компанія Alibaba. Згідно представленого звіту за квартальний 

період 2018 фінансового року дохід компанії становить 3,751 млрд. доларів США, що на 39% 
більше, ніж у заключному кварталі 2017 фінансового року (2,699 млрд. доларів). Роздрібний 

ринок приніс 2,844 млрд. доларів, що на 41% більше, ніж у 2017 (2,02 млрд. доларів), при цьому 
дохід у сегменті мобільних пристроїв склав 2,029 млрд. доларів, що на 149% більше, ніж рік 

тому. За підрахунками Alibaba Group, кількість активних користувачів торговельної 
майданчика тільки в Китаї досягла 423 млн. осіб. Чистий прибуток за квартал склав 824 млн. 

доларів, що на 85% більше, ніж у 2017 році. Якщо врахувати результати фінансового 2018 року, 

то дохід досяг 15,686 млрд. доларів, що порівняно з попереднім роком збільшився на 33% [1]. 
На сайті онлайн-магазину NIKE [2] покупцям надається можливість спробувати створити 

дизайн взуття самостійно: можна вибрати підошву, зробити кольорову обробку і нанести будь-
який напис за бажанням довжиною до 8 символів. Створений індивідуальний дизайн можна 

побачити на екрані та замовити у виробника за додаткову плату. Кожна із наведених моделей 
розроблена з метою підвищення цінності для клієнтів щодо унікальності пропозиції продажу. 

Отже, завдяки розробці ефективної бізнес-моделі управління суб’єкти прагнуть отримати 
конкурентну перевагу на ринку завдяки різноманітним чинникам, включаючи 

диференціювання товару чи послуги, пропонуючи найкращі ціни або знижки, створюючи 
лояльність бренда, пропонуючи додаткові послуги. Однак, високий рівень конкуренції в галузі 

означає, що досягти унікальності часто буває дуже складним завданням, в основі якого лежить 
процес інновацій та підвищення гнучкості бізнес-моделі управління. 

 
Список використаних джерел: 

1. Alibaba Report Annual Retail Market 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.alibabagroup.com/en/news/ 
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2. Офіційний сайт торгівельної марки NIKE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nike.com 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

 
Однією з ключових факторів успіху будь-якої компанії є уміння керувати персоналом. 

Якісне управління персоналом – це здатність менеджера зробити кожного працівника 
результативним. Результативні співробітники - це співробітники правильно підібрані, навчені 

та мотивовані на досягнення цілей організації. Виконання перших двох компонентів – зона 
відповідальності HR-департаменту. Створити третю складову – мотивацію персоналу для 

досягнення цілей організації – це відповідальність керівника компанії. Так, саме мотивація 
робить його співробітників результативними. Без мотивації персоналу навіть правильно 

підібрані та добре навчені співробітники не приведуть компанію до цілі. 
На даний момент в Україні присутні зміни в економічній структурі підприємств, 

пов’язані зі створенням нової системи мотивації праці у сфері трудової діяльності. І. Гринько 
зазначав: «Останніми роками питання, пов’язані з мотивацією праці, настільки ускладнилися, а 

науковцями накопичено такий інформаційний та статистичний матеріал, що мотивація почала 
формуватися як самостійний науковий напрям» [1]. 
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Мотивація – це спонукання до дії, тобто психофізіологічний процес, який управляє 
поведінкою людини, задає її направленість, організацію, активність, стійкість. Вперше термін 

«мотивація» вжив А. Шопенгауер у своїй статті «Чотири принципи достатньої причини» [2]. 
Система мотивації персоналу – це комплекс заходів стимулювання персоналу не тільки 

до роботи, за яку платять гроші, але, перш за все, до особливого працелюбства та активного 
бажання працювати саме на цьому підприємстві в своїй діяльності та лояльності по 

відношенню до керівників. 
Традиційні теорії мотивації засновані на використанні політики матеріального 

заохочення або покарання. Основоположниками цієї теорії виступили Ф. Тейлор і Г. Форд. До 
недоліків цієї теорії можна віднести той факт, що зовсім не враховується внутрішня мотивація 

людини, вітається тільки матеріальне стимулювання. 

Новий напрямок теорії управління, започаткований Е. Мейо, полягав у наступному: чітко 
розроблені операції і висока заробітна плата не завжди призводять до підвищення 

продуктивності праці, тобто Е. Мейо був одним із перших, хто звернув увагу на роль 
нематеріальної мотивації.  

Мотивація – це функція керівництва, яка полягає у формуванні стимулів до праці у 
працівників (спонукати їх працювати з повною віддачею), а також довготривалій дії на 

працівника в цілях зміни по заданих параметрах структури його ціннісних орієнтацій і 
інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра та розвитку на цій основі трудового 

потенціалу [3]. 
На думку А. Маслоу, мотивація – це прагнення людини до досягнення гранично 

можливих цілей. Саме теорія А. Маслоу внесла значний вклад у розуміння того, що саме 
породжує у людині мотивацію. Але, як і все у світі, мотивація також з часом може змінюватися. 

Тому керівнику потрібно ретельніше доглядати за своїми підлеглими, для того щоб їх 
ефективність праці не зменшувалась, або не зникла зовсім. 

Мотивація персоналу є однією із основних задач для підприємств, це важливий елемент, 
який дозволяє досягати кращих результатів в роботі. Для того, щоб правильно  мотивувати 

колектив, необхідно постійно покращувати методи стимулювання, спираючись на можливості 

компанії та потреби робітників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ РІВЕНЬ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

У сучасному динамічному бізнес-середовищі менеджмент організацій повинен постійно 
долати безліч перешкод, пов’язаних з контролем ймовірних ризиків у діяльності підприємств, 

щоб досягти поставлених цілей. Галузь використання водних ресурсів особливо обтяжена 
ризиками з різних джерел, включаючи регуляторні зміни, обмеженість ресурсу, що 

постачається, та кадрові зміни. 
Підприємства водопостачання та водовідведення є органічною частиною сучасних міст і 

поселень, без яких неможливе їх існування та розвиток. Вони забезпечують населення, 

підприємства і організації питною водою та разом з цим здійснюють відведення стоків з 
каналізаційних об’єктів за межі заселених територій. 
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Сучасне водопровідно-каналізаційне господарство з розвитком міст стає досить 
складною технічною системою, експлуатація якої потребує глибоких інженерних знань, а 

також з питань знань економіки господарської діяльності цієї галузі та забезпечення фінансово-
економічної безпеки їх діяльності. 

При цьому в функціонуванні підприємств водопостачання та водовідведення 
характеризується певними особливостями, що мають вплив на рівень та сам процес оцінки 

рівня фінансово-економічної безпеки цих організацій. 
Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства є складовою частиною 

житлово-комунального господарства міст і селищ, що визначає їх систему фінансування галузі 
і тарифну політику та в цілому залежність підприємств від державного регулювання питань 

функціонування і розвитку житлово-комунального господарства. 

Також згідно Закону України «Про природні монополії» діяльність з водопостачання та 
водовідведення віднесена до діяльності природних монополістів, що створює стійкий бар’єр 

для входження конкурентів на ринок. З однієї сторони відсутність конкурентів дає певну 
свободу у формуванні цін, однак з другої, завдяки стійкості цін монополіст немає стимулів для 

покращення якості продукції. 
Ще однією особливістю діяльності підприємств водовідведення та водопостачання є 

необхідність працювати з інфраструктурою, що характеризується високим рівнем зношеності 
основних фондів. Так, протяжності ветхих та аварійних водопровідних мереж в середньому по 

Україні становить понад 34%, а теплових і парових мереж – понад 18% від загальної 
протяжності таких мереж, що впливає на втрати води та теплової енергії при їх доставці 

споживачам, підвищення тарифів, і як наслідок провокує соціальну нестабільність. Також ці 
підприємства знаходяться під строгим наглядом з боку держави, що також в певній мірі 

регулює їх тарифну політику. 
Враховуючи, що підприємства водопостачання та водовідведення є комунальними 

підприємствами та перебувають у власності територіальних громад та органів місцевого 
самоврядування, для них характерними є обмежений обсяг фінансування, що головним чином 

формується за рахунок бюджетних коштів.  

Крім того, підприємства водопостачання та водовідведення як об’єкти критичної 
інфраструктури за недостатнього рівня захищеності можуть стати ціллю терористичних 

посягань та диверсій. Велика протяжність інфраструктурних об’єктів унеможливлює 
забезпечення їх повсюдної охорони, проте мають бути захищені вузлові об’єкти та ретельно 

сплановані та організовані дії із забезпечення та використання резервних можливостей 
інфраструктурних мереж.  

Отже, в діяльності підприємств водопостачання та водовідведення є характерні 
особливості, що впливають на рівень їх фінансово економічної безпеки. До них належать: 

залежність від державного регулювання та фінансування, відсутність конкуренції на ринку, 
застаріла інфраструктура та ризик терористичних посягань та диверсій. Врахування цих 

особливостей дасть можливість забезпечити високий рівень фінансово-економічної безпеки та 
в цілому управління підприємствами водопостачання та водовідведення. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 

В СФЕРІ ПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Для українського суспільства та держави соціальний діалог є порівняно  новим явищем. 
Із здобуттям незалежності розвиток соціального діалогу відбувався в силу його нормативного 

закріплення та забезпечення з боку держави. Високий рівень безробіття, низький рівень 
заробітної плати, надмірна трудова міграція, значна частка «тіньової» економіки говорять про 

невідповідність механізмів та інструментів соціального діалогу в Україні реаліям сьогодення та 
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підтверджують необхідність його реформування. 
В умовах трансформації українського суспільства та євроінтеграційних процесів 

соціальний діалог стає все більш затребуваним та розповсюдженим. Проблеми, пов’язані з 
реалізацією форм соціального діалогу в сфері праці є у всіх його сторін: і у організацій 

роботодавців, і у профспілок і у держави.  
Слушною і об’єктивною є позиція Сорочишина М.В. про те, що на сьогоднішній день 

неможливо говорити про повністю сформовану і дієву систему соціального діалогу в Україні. 
Становлення системи соціального діалогу в Україні стикається з багатьма проблемами, які 

обумовлені різними об’єктивними і суб’єктивними чинниками [1, с. 509]. 
Так, організації роботодавців найчастіше стикаються з проблемою недостатнього 

розвитку та зосередження власних представницьких органів на рівні окремих галузей 

економіки та держаному рівні, що як наслідок має проблеми із відстоюванням інтересів 
роботодавців національному, галузевому, територіальному та локальному рівнях. 

Професійні спілки найчастіше стикаються з проблемами спричиненими низьким 
економічним розвитком і негативними явищами в економіці держави, що не дають змогу на 

достатньому рівні відстоювати головне право працівників – право на своєчасну та справедливу 
оплату праці.  

Вплив на соціальний діалог має і громадянське суспільство. Складовими 
громадянського суспільства є як свідомі громадяни так і неурядові (некомерційні) організації. З 

розвитком неурядових організацій громадянського суспільства соціальний діалог та захист 
законних прав та інтересів працівників буде лише посилюватись.  

Також суттєвою проблемою є проблема визначення місця й ролі держави у соціальному 
діалозі. З одного боку держава є однією із сторін соціального діалогу, а з іншого держава 

витупає арбітром при врегулюванні соціально-трудових відносин. Держава забезпечує та 
створює реальні політичні, економічні та правові передумови для соціального діалогу в сфері 

праці. Держава визначає та встановлює правову природу об’єднань роботодавців, профспілок. 
Держава забезпечує юридичне підґрунтя для існування соціального діалогу, а також сприяє 

колективним переговорам, встановлює гарантії для працюючих. І врешті-решт, держава 

встановлює відповідальність за порушення досягнутих сторонами внаслідок соціального 
діалогу домовленостей. 

Нагальною є проблема неузгодженості принципів соціального діалогу у сфері праці з 
принципами встановленими на міжнародному рівні в актах МОП та Ради Європи. Слушною є 

позиція Г.І. Чанишевої щодо якої пропонується до статті 3 Закону України «Про соціальний 
діалог в Україні» до вже встановлених принципів внести наступні принципи: забезпечення 

права на колективні переговори; свобода вибору при обговоренні питань у сфері праці; 
сприяння розвитку соціального діалогу з боку держави на демократичній основі; принцип 

примирно-третейського і арбітражного розгляду трудових конфліктів; забезпечення права 
працівників і роботодавців на колективні засоби захисту [2, с. 106]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку української державності і громадянського суспільства 
дослідження проблем соціального діалогу з метою вжиття заходів до їх вирішення є запорукою 

сталого, стабільного та євроінтеграційного розвитку української держави та суспільства.  
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ САМОСТІЙНОСТІ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

На сьогодні в Україні піднімається питання розвитку та становлення конституційних 

засад діяльності та надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування в 

рамках децентралізації. Європейська хартія місцевого самоврядування була ратифікована 

Законом України № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року, що в результаті призвело до розробки та 

впровадження механізмів нормативно-правового регулювання та закладення основ фінансової 

та правової діяльності органів місцевого самоврядування. 

Система місцевого самоврядування, яка на сьогодні функціонує на території України, має 

ряд недоліків, які призводять до неспроможності задовольнити потреби громадян та 

суспільства вцілому. В цьому випадку постає питання нагальності створення та підтримання 

сприятливого середовища, яке дозволяє реалізувати та захистити права людини, особи та 

громадянина, дозволяє органам місцевого самоврядування надавати населенню високоякісні та 

доступні публічні послуги на відповідних територіях. 

Основу фінансової спроможності місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування 

для реалізації власних і делегованих повноважень складають міжбюджетні трансферти, які 

передбачені статтею 96 Бюджетного кодексу України та нараховують чотири форми: базова 

дотація, субвенції, реверсна дотація та додаткові дотації [1].  

 

 
Рис 1.  З урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету [2] 

 

Як видно з рисунку, за рік виконання місцевих бюджетів за доходами з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, наповненість місцевих бюджетів 

збільшилася у 2018 році: у місті Києві, Дніпропетровській та Харківській областях цей 

показник становить 9.98; 8.72; та 6.59 відсотків від загальної кількості відповідно, що свідчить 

про позитивну динаміку в фінансуванні місцевих бюджетів. 
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Серед міжбюджетних трансфертів, існує суттєва різниця між дотаціями та субвенціями. 

На відмінну від субвенцій, дотація є формою допомоги з бюджету вищого рівня на потреби 

регіону і призначається з метою вирівнювання видатків та доходів. Згідно статті 2 Бюджетного 

кодексу України:  «субвенції – це міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в 

порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції» [1], тобто 

субвенції мають визначене цільове призначення. Відповідно до цієї відмінності, головними 

розпорядниками коштів надається більша поліваріантність розпорядникам місцевих бюджетів 

при управлінні розподілом дотацій. Фінансова допомога регіонам головними розпорядниками 

має передбачати наявність програми та стратегії розвитку регіону, що дозволить визначити 

ключові вектори та перспективні напрями оптимізації ресурсів та меж граничного 

перерозподілу доходності на користь регіону. Враховуючи дану особливість, питання 

фінансового аудиту та моніторингу стану виділених дотацій у вертикальній ієрархії 

підпорядкування вимагає надання достовірної та надійної інформації на всіх  рівнях  влади.  

Отже, враховуючи що в Україні наявна позитивна динаміка частки трансфертів як 

складових місцевих бюджетів, вирішення проблеми фінансової залежності від Державного 

бюджету є необхідною умовою для децентралізації місцевих фінансів. 
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АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Енергетична безпека є невід’ємною складовою економічної і національної безпеки, 

необхідною умовою існування і розвитку держави. У сучасному розумінні гарантування 

енергетичної безпеки – це досягнення стану технічно надійного, стабільного, економічно 

ефективного та екологічно прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами економіки і 

соціальної сфери країни, а також створення умов для формування і реалізації політики захисту 

національних інтересів у сфері енергетики. 

Наявність енергетичної безпеки в країні є умовою її успішного розвитку, і взагалі 

існування. Державу можна вважати енергетично забезпеченою, коли вона в змозі забезпечити в 

необхідному обсязі споживачів як у повсякденному житті, так і під час форс-мажорних 

обставин. 

Головними сучасними загрозами енергетичній безпеці: 

• високі та нестійкі ціни на нафту; 

• зростання попиту на енергоресурси та обмеженість запасів традиційних їх видів, які до 

2030 року превалюватимуть (до 80%); 

• зростання залежності від імпорту енергоносіїв; 

• потреба у великих інвестиціях для усіх ланцюгів енерговиробництва; 

• необхідність захисту природного довкілля та вирішення проблем кліматичних змін; 

• уразливість життєво важливої енергетичної інфраструктури; 

• політична нестабільність, природні катаклізми та інші загрози. 
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Ці загрози енергетичній сфері притаманні багатьом державам, в тому числі і країнам 

Європи та Америці.  

Комплексний характер і масштабність завдання гарантування енергетичної безпеки, а 

також обмеженість доступних ресурсів, зумовлюють необхідність чіткого планування й 

координування діяльності органів державної влади, спрямованої на нейтралізацію загроз 

енергетичній безпеці на національному рівні. 

Чинна Стратегія національної безпеки України визначає такі загрози енергетичній 

безпеці держави: 

- спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі; 

- недостатній рівень диверсифікації джерел постачання енергоносіїв і технологій; 

монополізація енергетичних галузей російським капіталом;  

- надмірна залежність від зовнішніх ринків; 

- криміналізація та корумпованість енергетичної сфери; її висока «тінізація»; 

- недієва політика енергоефективності та енергозабезпечення; 

- загрози безпеці критичної інфраструктури, в частині високої зношеності основних 

фондів об’єктів критичної енергетичної інфраструктури України та недостатнього рівня їх 

фізичного захисту. 

Крім цього важливо відмітити і такі проблеми енергетичної сфери України як: 

• низька ефективність енергоспоживання; 

• брак механізмів нейтралізації високих цін на енергоносії;  

• недостатній рівень прозорості енергетичного комплексу і нечітке визначення ринкових 

правил. 

• низька інвестиційна привабливість енергетики України (для залучення інвестицій та 

створення стимулів для продовження ринкових перетворень у багатьох сферах ПЕК необхідно, 

щоб ціни відображали реальну вартість енергоресурсів). 

Отже, сьогодні для України характерним є збереження високого рівня загроз в 

енергетичній сфері. Попри вжиття Урядом низки заходів, спрямованих на їхню нейтралізацію, 

використані ним механізми та інструменти державної політики не є вичерпними і потребують 

подальшого дослідження для удосконалення системи енергетичної безпеки та забезпечення її 

стійкості.  
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ АРТ-ІНДУСТРІЇ 

 

Арт-інвестування є альтернативним видом інвестиційної діяльності, що здійснюється з 

метою отримання грошового та негрошового прибутку у разі наявності у потенційного 

інвестора вільного капіталу. Вирішення сучасних проблем прийняття обґрунтованих 

інвестиційний рішень для мінімізації ризиків та максимізації прибутковості інвестицій на 

ринку арт-індустрії має базуватися на сучасному інформаційно-аналітичному забезпеченні, що 

обумовлює доцільність аналізу глобальних тенденцій на ринку арт-індустрії. 

Протягом останніх 20 риків відбулися суттєві трансформації на ринку арт-індустрії, що 

пов’язано із виникненням і зміцненням китайського ринку арт-індустрії, значним 

прискоренням швидкості і обсягу інформаційного потоку, створенням глобальної мережі 

аукціонних будинків, що суттєво збільшило інтенсивність транзакцій на ринку арт-індустрії.  

Аналіз арт-індустрії протягом 20 років у період з 1998 по 2017 рр. дозволяють виявити 

такі основні тенденції розвитку глобального арт-ринку: 
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 Створення глобальної мережі арт-ринку: у період з 1998 по 2017 рр. зросла кількість 

країн, що беруть участь у арт-ринку, з 34 до 59, переважно завдяки міжнародному розвитку 

великих аукціонних будинків. Christie's, Sotheby's, Phillips та Bonhams відкрили відділення в 

Гонконгу; всі, крім Phillips, відкриті в Парижі; Christie's та Sotheby's створені в Дубаї, а 

Christie's почала працювати в Шанхаї. Французька компанія Artcurial відкрила відділення в 

Пекіні та Відні. 

 Збільшення кількості робіт в обігу: протягом 20 років кількість лотів, що пропонуються 

до продажу, зросла на 221%, а продані лоти зросли на 128%. Тим часом кількість художників, 

які є на аукціонному ринку, зросла більш ніж удвічі, частково завдяки швидкому зростанню 

сегмента сучасного мистецтва. Ринок мистецтва став ефективним і зараз дуже нагадує 

класичний фондовий ринок з дуже високим рівнем зрілості і без HFT (High Frequency Trading). 

 Підвищення комісії для покупця: для покриття зростаючих структурних та 

маркетингових витрат, аукціонні будинки неодноразово збільшували комісію для покупця. За 

20 років ці тарифи зросли в середньому на 45%. Для порівняння, у 1998 році основні аукціонні 

будинки застосовували ставку від 10% до 15%. В даний час ця ставка починається з 30%, 

зменшуючись до 12% для найдорожчих транзакцій. 

 Дематеріалізація арт-ринку: у 2017 році Sotheby's вирішив знизити комісію покупців на 

онлайн-аукціонах, щоб збільшити їх зростання. З розвитком дистанційного доступу до 

аукціонів (по телефону та онлайн) протягом останніх 20 років спостерігається поява нового 

способу споживання мистецтва. Сьогодні аукціони більше не мають кордонів. У Франції 

декілька аукціонних операторів мають клієнтські бази, які мають понад 70% іноземних. 91% 

клієнтів Artprice використовують мобільний Інтернет.  

 Висока реактивність на культурні події: Аукціонні будинки розробили нову стратегію, 

яка передбачає програми тематичних продажів, що співпадають з основними культурними 

подіями, тим самим використовуючи наплив арт-ентузіастів. 

 Підвищення якості арт-ринку: Краще поінформовані, покупці стали більш 

вимогливими. Значно збільшилась питома вага нерозпроданих лотів, вдвічі більше, ніж це було 

20 років тому.  

 Збільшення масштабів вартості: У період з 1998 по 2017 рр. загальний обсяг світового 

товарообігу в галузі мистецтва збільшився з 2,7 млрд. дол. США до 14,9 млрд. дол. США. Це 

виняткове зростання в основному було обумовлено обсягами операцій (на 456%); проте 

масштаб вартості також суттєво змінився, коли рекордна ціна художніх творів на вторинному 

ринку зросла з 71 мільйону доларів США у 1998 році до 450,3 мільйонів доларів США у 2017 

році. 

За результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що враховуючи стан світової 

економіки та світових фінансів, аукціонний ринок образотворчого мистецтва продемонстрував 

рівень зрілості, який ідеально відповідає іншим класам альтернативних інвестиційних активів. 

Його загальна вартість в 2017 році склала 14,9 млрд. доларів США (проти 12,45 млрд. доларів 

США у 2016 році). За 20 років загальний обсяг аукціонів на арт-ринку зріс на 456% і сьогодні 

включає товарообіг з 59 країн порівняно з 34 країнами 20 років тому). У другій половині 2017 

р. Китайський арт-ринок зріс на + 20%, США зріс на 53%, у Великобританії - на 26%, у 

Франції - на + 48%, а в Німеччині - на 18%. Таким чином, глобальний арт-ринок продовжує 

трансформуватися, але більше в плані якості, ніж кількості: він здобув зрілість, швидкість і 

плинність, у тому числі й завдяки забезпечення кращого обміну інформацією між Азією та 

Заходом. 
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