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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА 
ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
Феномен історичної свідомості є предметом досліджень багатьох наук. 

Втім, якщо ця проблема є традиційною для філософії, культурології, історії й 
методики її викладання, сьогодні активно розробляється у соціології, то для 
психології ще й дотепер залишається майже не вивченою. Самі представники 
інших наук (М. Барг, М.М. Бахтін, М. Бердяєв, В.С. Біблер, Н.Д. Бурикіна, 
А.А. Корольов та ін.) обґрунтовують назрілу потребу в психологічному 
вивченні історичної свідомості. Цим зумовлена актуальність нашого 
дослідження. 

Метою статті є з’ясування психологічного аспекту феномена історичної 
свідомості, моделювання і аналіз психологічної структури історичної 
свідомості. 

Основні результати. Вирішення задачі обґрунтування проблеми 
історичної свідомості як предмета психологічних досліджень, на нашу думку, 
пролягає через розкриття фактично вже зроблених кроків назустріч такими 
науками, як філософія, соціологія, культурологія, історія, психологія. З боку 
філософів, соціологів, культурологів, істориків відповідні спроби мають досить 
тривалу традицію (представники Школи Аналів – В.М. Вашкевич, 
С.С. Гогоцький, А.А. Корольов, Д.Г. Кравченко та ін.). 

На думку українського філософа з Поділля кінця ХІХ ст. С.С .Гогоцького, 
«...в історії повторюється в широких розмірах те ж саме, що у розвитку кожної 
людини – перехід від даного і пасивного стану моральних сил до свідомості і 
самодіяльності» [11, с. 37]. Як справедливо зауважує Н.Д. Бурикіна, у Школі 
Аналів (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, А.Я. Гуревич) «в якості 
сфери синтезу різноманітних історичних наук було обрано Людину та її 
свідомість. У них, на думку аналістів, повинні знайти відображення всі сторони 
буття» [9]. Саме Людина була визначена тим центром, навколо якого стало 
можливим об’єднання зусиль усіх істориків, а історія перетворювалась з науки 
про минуле на науку про Людину та її свідомість. Втім, дослідницька 
методологія Школи Аналів була все ж таки ближчою до соціології, ніж до 
психології, оскільки вчених, передовсім, цікавили не стільки індивідуальні, 
скільки типові для суспільства певної історичної епохи особливості. 
Наприклад, у роботі «Апологія історії» М.Блок визначає, що історія – «наука 
про людей, про людей у часі, наука про людський дух» [6]. А.Я. Гуревич метою 
роботи історика вважає дослідження закарбованої у пам’ятниках, текстах, 
інших джерелах людської свідомості, характерної для певної епохи [12]. 
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У процесі викладання історії в навчальних закладах з успіхом 
використовується метод психологічного аналізу біографій, взаємин, поведінки 
й діяльності історичних осіб (В.М. Вашкевич [10], А.А. Корольов [13]). 

Зустрічні кроки у напрямі історії зроблено і психологами. Наприкінці 
ХІХ століття закладається традиція розглядати психічні й культурно-історичні 
процеси в єдності та взаємозв’язку (О.О. Потебня, В. Вундт, Л.Леві-Брюль). 
Проте у радянський період – особливо у 50-ті роки – монополія на дослідження 
суспільного розвитку належала марксистській філософії. Не випадково відомий 
радянський психолог того періоду С.Л. Рубінштейн наполягав на тому, що коли 
психічна структура виявляється з історичного розвитку, то таке дослідження 
належить до історичного матеріалізму, до суспільно-історичної дисципліни, а 
не до психології [15, с. 241]. Поряд з тенденцією до чіткого розмежування 
психології з іншими науками, існувала й протилежна, яка представлена 
психологами школи Л.С. Виготського (О.Г. Асмолов, В.П. Зінченко, О.М. 
Леонтьєв та ін.). Не випадково концепція розвитку вищих психічних функцій, 
розроблена Л.С. Виготським, отримала назву «культурно-історичної». 
Представники сучасної соціальної психології висловлюють схожі ідеї, 
наполягаючи на тому, що теорія соціальної поведінки є відображенням сучасної 
історії (К.Й. Герген [21]). 

Спробуємо диференціювати у понятті історичної свідомості 
психологічний аспект, який і може бути предметом її досліджень. Історична 
свідомість проявляється на різних взаємопов’язаних рівнях і має 
індивидуальну, соціально-групову й історичну специфіку (Н.Б. Бурикіна [9], 
В.М. Вашкевич [10], А.А. Корольов [13], Д.Г. Кравченко [14], Ж.Т. Тощенко 
[16], Н.Е. Яценко [18]). Минуле у всій своїй багатоманітності є надбанням як 
для суспільства в цілому, так і для різних соціально-демографічних, соціально-
професійних й етносоціальних груп, а також окремих людей. Відповідно 
необхідно досліджувати це явище. На рівні суспільства, певної цивілізації – у 
філософії, культурології, історії, на рівні соціальних груп – у соціології, на рівні 
особистості – у психології, педагогіці. 

Втім, слід зауважити, що внесок перелічених наук у розроблення проблем 
історичної свідомості є різним за обсягом. Найбільше уваги їй приділяє 
філософія, культурологія, історія й методика її викладання, останнім часом – і 
соціологія. Для психології історична свідомість ще й дотепер залишається «terra 
incognita». Натомість, низка авторитетних науковців (М. Барг, М.М. Бахтін, 
М. Бердяєв, В.С. Біблер, Н.Д. Бурикіна, А.А. Корольов та ін.) більш 
наполегливо говорять про важливість вивчення історичної свідомості не лише 
як складової певної епохи, але й окремої особистості, чим формулюють 
суспільний запит щодо тематики психологічних досліджень. 

Так, наприклад, М. Бердяєв називає свою працю про історію «Доля 
людини» та стверджує, що історичне пізнання є способом пізнання духовної 
дійсності [4]. М. Барг [2] обґрунтовує концепцію історичної свідомості як 
історичної культури, окреслює складний і тривалий процес усвідомлення 
людиною свого місця у світі, історичному просторі й часі. Тобто М. Барг має на 
увазі історичну свідомість не як суспільне явище, а як утворення особистості. 
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М.М. Бахтін [3], В.С. Біблер [5] розглядають історичне й культурне 
пізнання в нероздільній єдності, вважаючи їх необхідними умовами 
становлення особистості, її зрілості. 

Філософ і культуролог Ю.М. Шилков переконаний, що антипсихологізм, 
як методологічна позиція в культурології та історії, приречений, бо він 
невідворотно призводить до «бездушного» погляду на культуру. Натомість 
природу культури важко зрозуміти, якщо орган її створення й сприйняття – 
душа людини – ампутований [16]. 

Відомий російський соціолог Ж.Т. Тощенко висловив глибоке 
переконання у тому, що людина не може вповні відчути себе громадянином 
країни, якщо вона не лише не знає найважливіших подій, віх її історії, але й 
свого родоводу, історії свого міста, села, свого краю [16]. 

Саме психологія є тією дисципліною, що підходить до дослідження 
історичної свідомості погляд окремої особистості. Для психолога історія – не 
тільки наукова дисципліна, але й частка індивідуальної й колективної 
свідомості, у системі якої осмислюється взаємозв’язок історії суспільства з 
біографіями людей і генеалогією родин. 

В особистості, як і у людської спільноти, формується історична 
свідомість, що передбачає особистісне ставлення до історії, зумовлене 
індивідуальними й колективними поглядами на неї, особливостями 
усвідомлення розміщення своїх «Я» та «Ми» у часовому просторі минулого, 
теперішнього, майбутнього; ставленням до історії суспільства у зв’язку з 
власним життям і долею свого роду. 

Отже, предметом психологічних досліджень повинна бути історична 
свідомість особистості у різноманітних своїх аспектах, що становлять певну 
структуру, яка охоплює певні компоненти психіки особистості. На основі 
уявлень про історичну свідомість представників таких наук, як філософія, 
соціологія, історія, ми зробили спробу визначити провідні її психологічні 
складові на рівні особистості. У словникових визначеннях історичної 
свідомості знаходимо перелік її складових. Зокрема, в одному з них історична 
свідомість тлумачиться як складна сукупність взаємопов’язаних елементів: 
знання історії, осмислення історичного досвіду й зумовлених ним уроків, 
соціальне прогнозування, усвідомлення історичної відповідальності за свою 
діяльність [20]. 

Соціолог Ж.Т. Тощенко до компонентів історичної свідомості зараховує 
сукупність ідей, поглядів, уявлень, почуттів, настроїв, що відбивають 
сприймання й оцінку минулого [16]. Й. Рюзен конкретизує поняття як 
«сукупність ментальних (емоційних і когнітивних, естетичних, моральних, 
несвідомих і свідомих) операцій, через які досвід часу в медіумі пам’яті 
перетворюється на орієнтування життєвої практики» [16]. Філософ 
Д. Г. Кравченко стверджує, що сутність історичної свідомості охоплюється 
понятійною тріадою: історичні знання (пам’ять) – ставлення до них – мотивація 
діяльності [14]. 

Отже, в структурі історичної свідомості особистості вбачається 
доцільним і обґрунтованим виділення таких психологічних компонентів, як 
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мотиваційний, когнітивний, емоційний, діяльнісний та оцінний. Спробуємо 
окреслити зміст перелічених складових. 

Історична свідомість особистості є закарбований досвід, що виступає 
результатом певної діяльності особистості з його осягнення. Джерелом цієї 
діяльності, її початком є мотивація особистості, яка визначає її прагнення до 
історичного пізнання. Історія володіє певною приваблюючою силою для 
особистості через той сенс, який вона для неї має. Особистісний сенс процесу 
пізнання історії становить мотиваційний компонент історичної свідомості 
людини. Він виявляється як спроможність цієї науки розсунути межі 
теперішнього, розширити особистісний простір, зрозуміти себе в історичному 
контексті – в інших обставинах, образах, розкрити зв’язок зі своїми 
попередниками, логіку розвитку своєї країни, родини, організації в процесі 
взаємодії різних її представників. Маючи інтерес до свого минулого, люди 
прагнуть глибше осягнути, як жили, про що думали, чого боялися, чому раділи, 
про що спілкувалися її попередники. На перший погляд, це питання побутового 
рівня, але якщо історію суспільства вони не цікавлять, то для особистості вони 
є центральними. 

Сенс історії полягає також у збереженні зв’язку між поколіннями, який 
дозволяє особистості пізнати саму себе. Щоб зрозуміти історію, вважає 
К. Ясперс, потрібно відповісти на запитання, що таке людина; водночас, 
людина розкривається через час, через історичність. Люди прагнуть зрозуміти 
історію як дещо неподільне, цілісне, щоб завдяки цьому зрозуміти себе. 
Історична свідомість створює ту сферу, в якій прокидається наше розуміння 
природи людини [17]. 

Г. Болінгброк вважає, що людина має занадто мало життєвого часу, щоб 
самій побачити весь процес становлення й розвитку багатьох явищ. Тому досвід 
стає бажаною ідеєю цілого. 

Єдність (симультанність) розділених часових відтинків в історичній 
свідомості особистості породжує ще й специфічну мотивацію, зумовлену 
потребою продовження в інших людях, бажання, щоб наступники не забули, 
зрозуміли їх почуття, оцінили їх неповторність, виявили інтерес до їх життя. 
Сенс історії в тому, що вона слугує способом  водночас і зрозуміти, і подолати 
обмеженість людського життя. 

Реалізація прагнення особистості до історичного пізнання призводить до 
наповнення її когнітивної сфери відповідним змістом – знаннями, уявленнями, 
спогадами тощо. Історична свідомість являє собою складне й суперечливе 
поєднання наукових й побутових уявлень про історію в цілому, історію країни, 
свого народу, а також історії свого міста, села, родини. Особливо привертають 
увагу людини значні історичні події, що стосуються країни, соціальних груп, 
окремої особистості, деякі проблеми суспільного життя. 

Провідними критеріями когнітивного компонента виступають історична 
пам’ять та історичне мислення. Історична пам’ять відзначається 
актуалізованістю й вибірковістю. Особистість може пам’ятати лише про певні 
історичні події й ігнорувати інші, не менш важливі. Залежить від терміну 
давності подій. Найкраще людина пам’ятає події, в яких брала участь, які 
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трапились протягом її життя. Історична пам’ять стосується дат, подій, видатних 
осіб. Історична пам’ять віддзеркалює світогляд й уподобання людини, її оцінки, 
цінності. Актуалізація в пам’яті конкретних історичних осіб, властивостей їх 
вдачі й особистісних якостей слугує індикаторами того, що становить собою 
особливу цінність для людини, що зачіпає її «за живе». Історична пам’ять 
особистості відзначається суб’єктивізмом. Окремі події та їх наслідки можуть 
виявлятись у гіперболізованих варіантах. Втім, історична пам’ять, хоча й 
відзначається фрагментарністю та суб’єктивізмом, але дозволяє утримувати у 
свідомості особистості основні події минулого, перетворюючи історичне 
знання у різні форми світоглядного сприймання минулого досвіду, його 
фіксації у легендах, казках, епосах [16]. 

Іншим критерієм когнітивного компонента історичної свідомості є 
історичне мислення. В.І. Меркушин визначив його прояви у наступному 
переліку: вміння відтворювати історичне минуле, відчувати епоху, 
орієнтуватись в історичному просторі й часі, вміння розкривати причинно-
наслідкові зв’язки в історії, вільно оперувати історичними фактами, визначати 
їх достовірність [7]. 

Проникнути у минуле, що є сутнісним прагненням особистості, можна 
тільки через історичне знання, яке, у свою чергу, викликає своєрідні 
переживання, емоції, які впливають на інтерес до історії. Сьогодні проблема 
єдності знання та переживання стосовно історичної свідомості – незважаючи на 
свою значущість – навіть не поставлена ані у психології, ані у педагогіці. У цих 
переживаннях вирізняється спектр різномодальних емоцій (гордість за своїх 
попередників, жаль про минуле, впевненість у своїх можливостях зробити 
краще, ніж раніше тощо), які посилюють мотиви проникнення людей у минуле 
за допомогою історичного пізнання. Ж.Т.Тощенко зауважує, що нерозвиненість 
емоційної складової історичної свідомості «підриває основи високих почуттів – 
патріотизму, гордості за свою країну, готовності її захищати й відстоювати її 
інтереси [16]. Історія людства полягає не тільки у переміщенні народів, у 
географічних та часових меж держав, а й у становленні людської духовності. 
Чи змінюється щось у ній із поколіннями людей? Пізнання біографії своїх 
попередників створює враження повторення людського життя. Те, що 
відбувається в долі особистості, виявляється, вже здійснилось у житті інших, 
почуття, які ми робимо своїми. Не випадково латинський вираз стверджує, що 
«Ми помираємо стільки разів, скільки помирають наші близькі». Фактично так 
на психологічному рівні реалізується філософське положення про єдність 
зміни, руйнування тих чи інших старих суспільних форм життя і сталість, 
незмінність, які даються ідеєю, вічними істинами духовності людини. 

Переживання особистістю повторення чиєїсь долі у своїй власній впливає 
на неї амбівалентно. По-перше, пригнічуючи переживання самоцінності й 
унікальності, а по-друге, розширюючи рамки її власного життя. Переживання 
повторності не є абсолют- ним, оскільки врівноважується почуттям 
унікальності. Особистість прагне до збереження своєї індивідуальності. «Я» та 
«Ми», що існують у всіх людей, ти не менше переживаються кожним як 
неповторні й унікальні. 
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Історія має для кожної людини й соціальної групи значення не тільки 
науки, але й несе у собі глибокий і потужний потенціал дії. Як відомо, 
колективна та індивідуальна свідомість не обмежена часовими рамками 
теперішнього, а проникає у минуле й майбутнє, де люди безпосередньо не 
можуть діяти, виявляючи свою суб’єктність. Водночас фактор минулого й 
майбутнього ми завжди враховуємо, діючи актуально. На дієвість історії для 
особистості, для розуміння нею дійсності, для прийняття нею рішень звертають 
увагу дослідники історичної свідомості. Марк Блок, який загинув від тортур у 
гестапо, заповідав: «Нам треба краще розуміти душу людини хоча б для того, 
щоб вести невідворотні битви, а тим більше, щоб їх попередити» [6]. 
Ж. Т. Тощенко відзначає зростання актуальності специфічної форми суспільної 
свідомості й поведінки людей, що охоплює знання, розуміння й ставлення 
людей до історичного минулого, його взаємозв’язку із сьогоденням та 
можливому відображенню у майбутньому. Історична свідомість і пам’ять є 
досить стійкими характеристиками образу життя людей, які значною мірою 
визначають їх наміри й настрої, опосередковано потужно впливають на 
характер й методи вирішення суспільних проблем. 

Дієвість історичної свідомості досліджується у контексті віртуалістики – 
нової міждисциплінарної науки на стику філософії й психології. Віртуалістика 
вважає, що відображене має такий же статус реальності й істинності, як і 
відображуване, що тимчасовість існування не робить подію менш суттєвою 
(Е. Ф. Асадуллін [1]). 

Віртуалістика працює з відображеними подіями, тому має можливість 
досліджувати явища не лише статично (симультанно), але й їх виникнення й 
розгортання (сукцесивно): генезис організму, розвиток дитини, історію 
суспільства, еволюцію всесвіту тощо. 

Історична свідомість як віртуальна реальність відзначається 
інтерактивністю (активністю взаємодії), яка передбачає віртуальний вплив на 
події відображуваної реальності. Крім того, віртуальна реальність відкриває 
нові можливості у моделюванні й прогнозуванні суспільно-історичних 
процесів. 

У дослідженнях істориків, які використовують методологію синергетики, 
історична свідомість тлумачиться як спосіб самоорганізації суспільства 
(Л. І. Бородкін [8]). 

Історична свідомість особистості наповнена оцінками, які пронизують її 
історичну пам’ять й мислення, впливають на мотиви пізнання історії, 
набувають дієвості при прийнятті особистістю рішень. Водночас, історія 
дозволяє людині адекватно оцінювати себе, не перебільшувати й не 
применшувати значущість своїх діянь, сприймати їх у контексті досвіду 
людства. К. Ясперс зауважує, що занурення особистості в історію дозволяє не 
тільки глибше зрозуміти її, але й інакше оцінювати саму себе [17]. 

Найбільш чіткі й різнобарвні оцінки особистість надає недавнім подіям, 
та їх учасникам, які вона краще знає й пам’ятає. Такі події історії ще 
виступають частиною особистого життя людини й позначені особливостями їх 
індивідуального сприйняття, специфічного розуміння й пояснення. 
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Актуальність таких оцінок посилюється за рахунок явищ їх обговорення у 
спілкуванні з родиною, друзями, колегами, у засобах масової інформації. 

У змісті оцінки вирізняється, по-перше, ідея про значущість в історії 
певної події, постаті, а по-друге – суб’єктивне їх значення для людей – 
позитивне чи негативне. Так, у дослідженні В.І. Меркушина [7] виявлено, що 
люди найбільш значущою подією ХХ ст. називають Велику Вітчизняну війну, а 
її роль оцінюють як негативну. Крім того, оцінки різними людьми одних і тих 
же подій є неоднозначними. Найбільша одностайність виявилась в оцінках 
науково-технічних досягнень (політ Ю. Гагаріна, освоєння космосу). 

Висновки і перспективи. Сучасна наука відзначається 
міждисциплінарними дослідженнями. Історична свідомість у різних своїх 
аспектах вивчається у філософії, соціології, культурології, історії, психології. 
Постає завдання диференціювати у понятті історичної свідомості 
психологічний аспект, який і може бути предметом її досліджень. На нашу 
думку, предметом психологічних досліджень повинна бути історична 
свідомість особистості у різноманітних своїх виявах, що становлять структуру, 
яка охоплює певні компоненти психіки особистості. Проведений нами аналіз 
уявлень про історичну свідомість представників таких наук, як філософія, 
соціологія, історія дозволяє запропонувати виділення таких психологічних 
компонентів, як мотиваційний, когнітивний, емоційний, діяльнісний та 
оцінний. 

З’ясування психологічної структури історичної свідомості виступає 
необхідною теоретичною базою для проведення емпіричного дослідження 
розвитку цього феномена у студентів та розроблення психологічних умов її 
формування, що й планується здійснити у подальшій роботі. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  АСПЕКТИ  ПІДТРИМКИ 

ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 
 

Емоційна сфера є важливою складовою психіки дитини, основою її 
особистісного та пізнавального розвитку. В сучасній психології розвиток 
емоційної сфери дитини розглядається як одна з ключових передумов 
становлення готовності до школи. Згідно з сучасними поглядами, перехід до 
навчання у школі є однією із найважливіших вікових криз у становленні 
особистості. Думка про те, що більшість першокласників, зважаючи на їх 
успішне навчання та гарну поведінку, добре адаптується до школи, недостатньо 
обґрунтована, оскільки не завжди береться до уваги внутрішній емоційний 
аспект проблеми. І від того, наскільки продуктивним буде перехід від 
дошкільного до шкільного віку залежить стан і розвиток особистості в цілому. 
А продуктивність переходу обумовлюється, перш за все, станом емоційного 
благополуччя дитини в період кризи. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. До проблеми розуміння 
людини як активного суб’єкта, що пізнає і перетворює світ і самого себе в 
процесі діяльності зверталися психологи О. Асмолов, Л. Венгер, І. Кон, 
О. Леонтьєв, А. Петровський, С. Рубінштейн та ін. Розуміння дитини як вищої 
цінності і мети суспільного розвитку розглядають Л. Божович, Л. Виготський, 
О. Ельконіна, О. Запорожець, В. Мухіна та ін. Теоретико-методологічними 
основами дослідження є наступні положення психологічної науки: концепція 
розвитку, навчання і виховання дитини (Л. Виготський, Г. Костюк, 
С. Максименко) [2, 9]; загальні положення теорії творчості (С. Грузенберг, 
В. Клименко, В. Моляко, Я. Пономарьов, Б. Теплов) [5, 7], а також художньої 
творчості дітей (О. Завгородня, О. Мелік-Пашаєв, З. Новлянська, Ю. Полуянов) 
[4]. Концепції психологічної адаптації людини (Г. Балл, Ф. Березін, 
Ц. Короленко, М. Налчаджян та ін.) [1]. Теоретико-методологічними основами 
розробки моделі організації спільної музично-ігрової діяльності 
першокласників як засобу підтримки емоційного благополуччя та корекції їх 
емоційної сфери є принципи цілісності, активності, розвитку, творчого 
самовираження. 

Значна кількість досліджень присвячена ролі емоцій у процесах 
становлення особистості в дитячому віці, зокрема у періоди вікових криз, серед 
яких визначне місце посідає криза переходу до шкільногонавчання. 

Дошкільний вік є важливим етапом у розвитку особистості дитини. У цей 
період дитина освоює навколишній світ, проходить перші етапи в моральному 
становленні (Л. Божович, В. Котирло, С. Якобсон). У психології вивчалися 
причини та розвиток почуттів (Р. Ібрагімова, О. Кульчіцька, В. Щур, С. 
Якобсон) [6, 8]. 

Систематизація різних досліджень з вивчення емоційного розвитку 
дошкільників і молодших школярів свідчить про багатогранність даного явища. 
Важливим аспектом проблеми емоційного розвитку дітей цього віку є питання 
емоційного благополуччя. 

У дослідженнях О.Арнаутової, І.Ільїна, Г.Кошельової, В.Перегуди та ін. 
показано, що емоційне благополуччя є одним із показників загального 
психічного розвитку і психологічного здоров’я. Емоційне благополуччя – це 
стійкий позитивний, комфортний емоційний стан, який вважається базовим, 
пов’язаним з цілісним ставленням дитини до світу, таким, що впливає на 
особливості переживання сімейних і шкільних ситуацій, пізнавальну і вольову 
сферу дитини. Змістом емоційного благополуччя є активно-довірливе 
ставлення до світу, основою формування якого у дитини є батьківська любов 
(А.Варга, Е.Еріксон, А.Співаковська, Е.Фромм та ін.) і стійкий позитивно-
емоційний фон настрою (М. Колоскова), який психологи вважають віковою 
нормою емоційного життя молодшого школяра. 

В психологічній науці вивчення емоцій здійснюється в різних аспектах: 
фізіологічному (У.Джеймс, І.Павлов, У.Кеннон та ін.), експресивному – 
дослідження експресивного компонента емоцій (В.Вілюнас, П.Екман, 
В.Лабунська, Т.Малкова, В.Фризен); імпресивному – дослідження суб’єктивних 
аспектів переживань (В.Квінн, О.Плоткін, С.Рубінштейн ). Особлива увага 
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приділяється вивченню ролі емоцій, у тому числі й негативних, у творчості 
(Д.Матроверс, Д.Робінсон, П.Симонов). Згідно з концепціями Л.Божович, 
Л.Виготського, О.Леонтьєва, С.Максименка, М.Папучі та ін. молодший 
шкільний вік  є сенситивним для творчого становлення особистості [9]. За 
сприятливих психологічних умов, ключовою з яких є переживання емоційного 
благополуччя, у дитини цього віку може сформуватися здатність до створення 
внутрішнього художнього продукту, рефлексії переживання цього продукту, 
можуть закладатися основи продуктивної естетичної активності і суб’єктної 
активності взагалі. 

Проте емоційний розвиток дітей 6-7 років ускладнюється соціально-
психологічними труднощами шкільної адаптації. Деструктивні впливи в 
системі шкільних стосунків збільшують ризик психосоматичних і невротичних 
розладів. Нова система шкільних обов’язків і правил поведінки («потовщення» 
пласту соціальних патернів) може пригнічувати емоційну виразність дитини. У 
свою чергу, зниження емоційної експресивності школяра приводить до 
зниження рівня його емоційного благополуччя, втрати спонтанності, довіри до 
себе. Тому, вік 6-7 років є критичним для становлення емоційної сфери  
дитини. У цьому контексті особливої значущості набувають питання підтримки 
і корекції її розвитку. 

В плані корекції емоційної сфери у психологічних дослідженнях 
розглядаються можливості музичної діяльності в контексті взаємодії різних 
видів мистецтв, педагогіки, медицини (В.Анісімов, Ю.Брюкнер, В.Петрушин, 
А.Співаковська, Ю.Отт, У.Рюрег,Ф.Хайгл, Д.Швабе). Вивчення музично-
ігрової діяльності як засобу корекції емоційної сфери дітей охоплює ряд 
аспектів: використання спільної ігрової діяльності, музики та гри 
безпосередньо у корекційних цілях (Л.Абрамян, А.Варга, А. Верна, І.Вигодська, 
А.Захаров, А.Співаковська, М.Чистякова); музикотерапія психічної сфери 
дітей, що включає і пантоміму, і різні способи малювання під музику 
(Ю.Брюкнер, І.Медераке, Д.Ульбріх), коли здійснюється корекція емоційних 
відхилень, страхів, рухових і мовленнєвих розладів, психосоматичних 
захворювань, поведінкових розладів, комунікативних труднощів (P.Бенензон, 
Р.Грюс, У.Грюс, 3.Мюллер, Д.Швабе); вивчення зв’язку креативності та 
соціальних емоцій (О.Никіфорова), креативності та соціоемоційних потреб 
дитини (Ш. Блумен-Пардо, Е.Ландау); вивчення проективної, компенсаторної і 
катарсичної функцій музичного мистецтва; вивчення впливу музичної 
діяльності на інтелектуальну, емоційну, духовно-етичну сфери дітей під час 
шкільного навчання (Ю.Алієв, О.Апраксина, Д.Кабалевський, Н.Терентьєва, 
Б.Яворський). Педагоги-музиканти відзначають, що будь-який витвір 
музичного мистецтва має значний потенціал у фасилітації розвитку та корекції 
емоційної сфери дитини. 

Специфіка корекційної роботи в процесі музично-ігрової взаємодії 
відображується у формах її організації (індивідуальні і групові заняття та 
тренінги), що охоплюють такі види музичної діяльності: вокальну діяльність 
(дитячий фольклор, рольові пісні, мелодизовані мовні ігри, вокально-
артикуляційна гімнастика), музично-ритмічну діяльність (рухові динамічні 
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паузи, ритміка з елементами лікувальної фізкультури, творчі завдання на 
невербально-рухову реалізацію певних музичних образів, проективне 
малювання, мелодизовані пальчикові ігри), музично-дидактичні ігри 

корекційно-розвивальної спрямованості (розвиток фонемного слуху, дрібної 
моторики, пізнавальної діяльності) та ін. Проте, питання щодо використання 
потенціалу спільної музично-ігрової діяльності для підтримки емоційного 
благополуччя та корекції емоційних станів у молодших школярів вивчені 
недостатньо, відсутні методичні розробки (тренінги, індивідуально-
консультаційні заняття тощо), зручні для використання в масовій шкільній 
практиці, обґрунтовані програми підготовки шкільних психологів та вчителів 
початкової школи до організації спільної музично-ігрової діяльності. Водночас 
відомо, що саме спільна діяльність, зокрема музично-ігрова, є базовим 
підгрунтям для реалізації соціальної ситуації розвитку дитини, зовнішнім 
джерелом її внутрішньоособистісних здібностей до самопідтримки емоційного 
благополуччя (Л. Виготський). 

На основі теоретичного аналізу і узагальнення даних наукових джерел 
нами сформульовано наступні припущення: 

1) існує зв’язок між емоційним благополуччям дитини та її здатністю до 
креативного вираження своїх переживань; 

2) психологічною умовою корекції емоційної сфери першокласників є 
спрямованість спільної музично-ігрової діяльності на творче вираження дітьми 
своїх переживань. 

Виходячи із зазначених припущень, розроблено теоретичну модель 
організації спільної музично-ігрової діяльності першокласників як засобу 
підтримки емоційного благополуччя та корекції їх емоційної сфери 
(див. рис. 1). В основу моделі покладено такі положення: емоційний розвиток 
дитини ми розглядаємо як процес диференціації та збагачення емоційної сфери, 
а також розширення можливостей експресії емоцій. У молодшому шкільному 
віці емоційний розвиток ускладнюється вимогами шкільної адаптації. У 
контексті узгодження суспільних і особистісних потреб важливого значення 
набуває збереження емоційного благополуччя першокласників через 
розширення їх можливостей щодо конструктивного вираження емоцій. 

Емоційне благополуччя – це стійке домінування позитивних емоційних 
станів (щастя, радості), що не виключає негативних емоцій за умови їх 
конструктивного вираження (наприклад, в творчій грі). У свою чергу, емоційне 
неблагополуччя – це стійке переважання у дитини негативних емоційних 
станів, пов’язане з недовірою до себе і світу та іншими проблемами. Для 
корекції емоційних станів та підтримки емоційного благополуччя дітей 
важливе значення має можливість креативного вираження ними своїх 
переживань. Конструктивне вираження емоцій, зокрема негативних, може бути 
внутрішнім механізмом збереження емоційного благополуччя. Що більше 
дитина опановує культурні засоби емоційної експресії, то ймовірніше 
збереження її емоційного благополуччя. У процесі креативного вираження 
переживань відбуваються якісні позитивні зміни емоційного стану дитини. 
Емоційні стани людини бувають переважно позитивно або негативно 
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забарвленими. Невизначені (орієнтовні) емоційні стани характерні для 
ситуацій, коли людина потрапляє в нові, незнайомі умови. Якщо що-небудь 
перешкоджає задоволенню потреб, або усвідомлюється неможливість їх 
задоволення, складається негативне емоційне ставлення до чинників перешкод. 
Якщо потреба задовольняється, або є надія щодо її задоволення, то виникають 
позитивні переживання (наприклад, у зв’язку із задоволенням потреб у 
враженнях, спілкуванні, грі, творчості та ін.). 

 
Рис. 1. Модель організації спільної музично-ігрової діяльності (CМІД) 

першокласників як засобу підтримки 
емоційного благополуччя та корекції емоційної сфери 

У процесі креативного вираження переживань дитині необхідно 
розпізнати, позначити, символізувати свої почуття. При створенні образу, 
символу, знаку відбувається дистанціювання від негативних емоцій, дитина 
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переживає радість, пов’язану із задоволенням творчої потреби і естетичне 
задоволення від створюваного продукту. В ході цього процесу відбувається 
трансформація емоційного стану дитини. 

Відновлення емоційного благополуччя потребують діти із стійкими 
високими показниками тривожності, агресивності та пригніченості. Ці діти 
часто зазнають труднощів у визначенні власних переживань, у розрізренні 
відокремлення почуттів та тілесних відчуттів (прояви алекситімії). Розуміння 
своїх емоцій і почуттів є важливим моментом в становленні особистості, а 
також у її соціальній адаптації. Проте можливості повного усвідомлення 
молодшим школярем своїх відчуттів і розуміння чужих переживань ще 
обмежені. Діти не завжди точно орієнтуються у вираженні емоцій, як своїх, так 
і оточуючих, оцінюючи їх неточно. Недосконалість у сприйманні і розумінні 
почуттів призводить до виключно зовнішнього наслідування дорослих у 
вираженні почуттів, і тому молодші школярі часто нагадують батьків і вчителя 
за зовнішніми ознаками стилю спілкування з людьми. 

Емоційно благополучні діти, порівняно з неблагополучними, зазвичай 
легше долають труднощі шкільної адаптації. Проте і у таких дітей може 
спостерігатися зниження емоційного благополуччя упродовж першого 
шкільного року. Сказане підкреслює необхідність цілеспрямованої роботи 
щодо створення у процесі шкільного навчання умов для переживання дітьми 
станів емоційного благополуччя. 

Оптимальні можливості, з нашої точки зору, для створення цих умов 
надає спільна музично-ігрова діяльність. Робота з дітьми в процесі такої 
діяльності спрямована не лише на зниження високих показників тривожності, 
агресії, пригніченості в емоційно неблагополучних першокласників, але і на 
фасилітацію їх особистісного розвитку, зміцнення довіри до себе, оволодіння 
культурно-креативними засобами самовираження. Розвиток емоційної сфери 
першокласників – це, з одного боку, диференціація та збагачення її змістовних 
компонентів (переживань), а з іншого – розширення діапазону 
інструментальних компонентів (засобів експресії) в процесі спільної музично-
ігрової діяльності. При цьому особлива увага приділяється ознакам і 
можливостям дітей виражати свої переживання в культурно-креативній формі. 
Включення дітей у цікаву спільну музично-ігрову діяльність, яке відбувається у 
навчальному процесі, може сприяти успішній адаптації школярів, а також бути 
найважливішою передумовою розкриття їх інтелектуальних і творчих 
можливостей. Участь дітей в спільній музично-ігровій діяльності також є 
профілактикою порушень емоційного благополуччя. Для підтримки емоційного 
благополуччя та ефективної корекції емоційної сфери першокласників важливі 
такі психолого-педагогічні та організаційно-методичні умови: створення 
соціальної ситуації розвитку культурно-креативних навичок творчого 
самовираження; організація спільної взаємодії, в процесі якої: у дітей виникає 
потреба в творчих проявах, діти навчаються соціально прийнятним засобам 
самовираження та мають можливість апробувати різні способи творчого 
самовираження в атмосфері психологічної безпеки; наявність програмного 
забезпечення спільної музично-ігрової діяльності [3]. 
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В процесі спільної музично-ігрової діяльності психолог (педагог), 
використовуючи різні форми роботи, виконує такі основні завдання: забезпечує 
підтримку емоційного благополуччя дитини засобами спільної музично-ігрової 
діяльності; стимулює дітей до творчих проявів; надає зразки соціально 
адекватних культурно- креативних засобів самопрояву; стимулює у всіх 
учасників зацікавленість до дій та переживань один за одного; створює 
ситуацію успіху для кожної дитини [3]. 

Висновки. У процесі реалізації корекційно-розвивальної програми 
виокремлено основні психолого-педагогічні та організаційно-методичні умови 
корекції емоційних станів першокласників та підтримки їх емоційного 
благополуччя: створення соціальної ситуації розвитку культурно-креативних 
навичок самовираження; організація спільної взаємодії, в процесі якої у дітей 
виникає потреба у творчих проявах, діти навчаються соціально прийнятним 
засобам самовираження та мають можливість апробувати різні способи 
творчого самовираження в атмосфері психологічної безпеки; наявність 
програмного забезпечення спільної музично-ігрової діяльності. Встановлено 
значне поліпшення показників емоційного благополуччя впродовж навчального 
року у першокласників під впливом їхньої участі в спільній музично-ігровій 
діяльності. 

1. У сучасній психолого-педагогічній літературі відсутні ефективні 
розробки щодо використання спільної музично-ігрової діяльності для корекції 
емоційної сфери  першокласників, хоча корекційно-розвивальні можливості 
музики вивчені у різних аспектах і доведені. 

2. Виокремлено три рівні емоційного благополуччя першокласників: 
1) високий; 2) знижений; 3) низький. До групи дітей з високим рівнем ми 
відносимо дітей з достатньо низьким рівнем негативних емоційних станів 
тривожності, агресії, пригніченості та з достатньою вираженістю позитивних 
емоційних станів (щастя, радості). До групи зі зниженим рівнем ми зарахували 
дітей з середнім рівнем вираженості високих показників тривожності, 
пригніченості, агресії і, водночас, з низьким рівнем вираженості показників 
позитивних емоцій. До групи з низьким рівнем ми зарахували дітей з відносно 
високим рівнем тривожності, агресії, пригніченості та недостатньою 
вираженістю позитивних емоцій. При цьому емоційне благополуччя ми 
розглядали як стійке домінування позитивних емоційних станів (щастя, 
радості), що не виключає конструктивно опрацьованих негативних емоцій 
(наприклад, в творчій грі). 

3. У результаті емпіричного дослідження визначено динаміку змістовних 
компонентів емоційної сфери першокласників упродовж навчального року. На 
початку року в більшості дітей виявлено підвищений (високий та середній) 
рівень вираженості негативних емоцій (активних – агресії і пасивних – тривоги, 
пригніченості), знижений – позитивних емоцій ( щастя, радості). У дівчаток 
частіше діагностувався підвищений рівень пригніченості, у хлопчиків – агресії. 
Виявлено тенденцію до зниження рівня вираженості як негативних, так і 
позитивних емоцій у першокласників упродовж навчального року. 

4. Вивчено інструментальний компонент емоційної сфери 



 24 

першокласників, розвиток якого пов’язаний, насамперед, із здатністю дітей 
творчо виражати свої переживання. Рівень такої здатності виявився приблизно 
однаковим у хлопчиків та дівчаток, у шестирічних та семирічних дітей. Від 
початку до кінця року спостерігалась тенденція до зниження показників 
здатності креативно виражати свої переживання. Визначено середні показники 
креативного вираження переживань у трьох групах дітей, різних за рівнем 
емоційного благополуччя. Найвищі показники креативного вираження емоцій 
спостерігаються в емоційно благополучних, дещо нижчі – у не зовсім 
благополучних, найнижчі – в емоційно неблагополучних. Відмінності за 
показниками в групі емоційно благополучних і емоційно неблагополучних – 
статистично значущі. Тобто, існує позитивний зв’язок між розвитком 
інструментального компонента емоційної сфери дитини та її емоційним 
благополуччям. 

5. Розроблено й апробовано на практиці шкільного навчання програму 
фасилітації здатності до креативного вираження переживань засобами спільної 
музично-ігрової діяльності, яка виступає методичним забезпеченням моделі 
організації спільної музично-ігрової діяльності першокласників. Результати 
дослідження підтвердили ефективність даної корекційно-розвивальної 
програми. 

 
Література 

1. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии 
личности. Вопросы психологии. 1989. № 1. С. 92-100. 

2. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. СПб. : Союз, 1999. 
224 с. 

3. Гордова О. В. Спільна музично-ігрова діяльність як засіб корекції 
емоційної сфери  першокласників : автореферат на здобуття наукового ступеня 
кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова 
психологія» ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2011. 
20 с. 

4. Завгородня О. В. Психологія художньо обдарованої особистості: 
гендерний аспект : монографія. Київ : Наукова думка, 2007. С. 81. 

5. Клименко В. В. Психологія творчості : навч. посіб. Київ : Центр 
навчальної літератури, 2006. 480 с. 

6. Кульчицкая Е. И. О развитии чувств. Психология дошкольника : 
хрестоматия / сост. Г. А. Урунтаева. Москва : Академия, 1998. С. 312-318. 

7. Кульчицкая Е. И., Моляко В. А. Сирень одаренности в саду 
творчества. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 316 с. 

8. Котырло В. К., Приходько Ю. А. Детерминация переживаний детей, 
мотивация совместной деятельности. Формирование взаимоотношений 

дошкольников в детском саду и семье / под ред. В. К. Котырло. Москва, 1987. 
С. 52-70. 

9. Максименко C. Д. Генезис существования личности. Київ : 
Издательство ООО «КММ», 2006. С. 104-163. 



 25 

М. М. Гнатко, 

к.психол.н., доц., доцент кафедри психології, 

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Г. Г. Стасишин, 

магістр, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

ТА  ЇЇ  ПСИХОЛОГІЧНИЙ  СУПРОВІД 
 

Фахова профорієнтація в сьогоденні постає одним з ключових чинників 
доцільного та ефективного використання наявних людських професійних 
ресурсів. Вона також покликана відігравати практично вирішальну роль у 
забезпеченні національної економіки тієї чи іншої країни 
висококваліфікованими працівниками. До того ж, у профорієнтації є гостра 
потреба щодо вирішення відповідних соціально-економічних питань, адже це є 
один з ключових засобів раціонального, прагматичного застосування людських 
ресурсів з урахуванням їх адекватного профільно-професійного і посадово-
функціонального розподілу, без чого забезпечити досягнення максимального 
результату професійної діяльності за мінімальних затрат на її здійснення 
неможливо, як неможливо і забезпечити успішний подальший професійний 
розвиток конкретного фахівця. 

При цьому, базовим підгрунтям ефективного та якісного кадрового 
забезпечення соціальних організацій та бізнесових компаній за необхідними 
професіями і належною кваліфікацією є системна профорієнтаційна робота 
серед школярів загальноосвітніх шкіл, насамперед, серед старшокласників, 
котра в сьогоденних умовах організації та розподілу праці в сучасному 
суспільстві є основним джерелом поповнення трудових ресурсів практично в 
усіх сферах суспільної життєдіяльності [2; 3; 8]. 

В сучасній мультидисциплінарній економіці випускники шкіл мають не 
просто уявляти собі необхідність для соціальних організацій, установ і закладів 
створювати персонал за певними професіями, а й реальні можливості 
працевлаштування чи неперервної освіти та підвищення професійної 
кваліфікації, специфіку різних професій, щоб правильно оцінювати свої власні 
наявні здібності і майбутні професійні можливості. 

Як відомо, у наш час існує, за різними даними, від понад 40 тисяч до 
більш як 55 тисяч різноманітних окремішних професій: ті ж університети 
готують фахівців за біля 350-ма професіями, коледжі – за майже 500-ми. 
Щороку постає більше 500 нових професій і закономірне зникнення старих 
професій відбувається істотно повільніше, ніж виникають професії все нові й 
нові. Важливим є також той факт, що, як засвідчують відповідні дослідження, 
продуктивність праці працівників, котрі системно відповідають вимогам своєї 
професії, в середньому на 25-45% є вищою, ніж тих з них, хто не відповідає цим 
вимогам, а майже 42% працівників, які часто змінюють своє місце роботи, – це 
ті особи, які обрали професійну діяльність не за належними профілем і 
кваліфікацією. Тому належна організація профорієнтації молодих людей, тих 
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же старшокласників, є важливою умовою підвищення ефективності 
професійної діяльності працівників усіх царин суспільного життя будь-якої 
сучасної країни [9; 10].  

Що ж таке – профорієнтація як явище? 
Профорієнтація – це складна, науково перевірена, система форм, методів 

та засобів впливу на людину з метою оптимізації її професійного 
самовизначення на основі особистих особливостей кожної людини та потреб 
ринку праці. Вона спрямована на досягнення балансу між професійними 
інтересами і людськими можливостями особи, з одного боку, та потребами 
суспільства у конкретній професійній діяльності, з іншого боку [1; 11]. 

Підготовка та безпосередня організація профорієнтаційної роботи 
складається з декількох послідовних взаємозалежних етапів: професійного 
інформування – інформування про світ професій, професійного консультування 
– консультування щодо доречності для певної людини обрання тієї чи іншої 
професії, професійного відбору та професійного адаптування. Професійне 
інформування (ширше – професійна освіта, професійне просвітництво) 
покликане забезпечити постійне та систематизоване інформування учнів 
освітніх закладів рівня середньої школи, вчителів та їх батьків про спектр та 
особливості різних професій, системну організацію професійного просування 
найкращих та популярних професій, встановлення та зміцнення постійних 
контактів між командами відповідних соціальних організацій, підприємств, 
професійно-технічних шкіл та загально-освітніх шкіл. 

Власне, інформація, важлива для оптимального вибору особою певної 
професії, включає такі основні дані: 

– інформацію про світ професій та вимоги, які він висуває до особи; 
– інформацію про потреби суспільства у певних професійних кадрах; 
– інформацію про особистісні якості особи, необхідні  для адекватного 

професійного самовизначення; 
– інформацію про національну систему навчальних закладів, які 

здійснюють професійну підготовку фахівців (про шляхи набування 
професійності). 

Всі ці чотири блоки інформації є безпосередньо взаємопов’язаними – 
вони доводяться, зокрема, до учнів в процесі професійно-технічної освіти. 
Професійне консультування призначене для того, щоб допомогти особі 
зрозуміти відповідні її особисті особливості та пов’язати їх зі світом 
професійної праці. Цілі професійного консультування – допомогти молоді 
оцінити свої компетенції для різних видів роботи у сфері суспільного 
виробництва, надати конкретні рекомендації щодо вибору професії та 
можливих шляхів її здобуття (освіта в університетах, коледжах, професійних 
школах, навчання у шкільних та виробничих приміщеннях або безпосередньо 
на виробництві тощо). Професійне консультування проводять спеціалізовані 
структури, персонал яких становлять спеціально підготовлені консультанти-
психологи та співробітники різних відділів соціальних структур, призначенням 
яких є профорієнтаційної робота з молоддю. Відповідне консультування 
проводиться на основі спеціалізованих медичних висновків, характеристик, 
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результатів конкретних психофізіологічних та психологічних досліджень. 
Виокремлення в контексті профорієнтації таких її складових, як 

професійна інформація, професійна пропаганда та професійне консультування, 
має не тільки теоретичне значення. Розуміння структури та змісту 
профорієнтації дозволяє знайти більш конкретні форми, побачити етапи цієї 
роботи, зробити її більш ефективною та цілеспрямованою. Звичайно, насправді 
всі ці складові злиті воєдино, постаючи у певній системній єдності. Окрім того, 
від спроможності в ході реалізації профорієнтаційної роботи оптимально 
поєднувати всі зазначені компоненти профорієнтації як такої суттєвим чином 
залежить її практичний успіх [13]. 

Ключовим же завданням професійного відбору є науково правильне 
визначення професійної придатності кожної конкретної особи до конкретного 
виду професійної діяльності з урахуванням наявності в неї відповідних 
кваліфікації і мотивації. Організаційний складник профорієнтаційної роботи 
завершується напрацюванням та реалізацією комплексу заходів з підготовки та 
соціальної адаптації працівників до відповідної колективної професійної 
діяльності. 

Що ж становить собою профорієнтація саме в середній школі, в 
освітньому закладі рівня середньої школи (загально-освітній середній школі, 
ліцеї, гімназії), який з необхідністю має свою типову специфіку? 

Професійна орієнтація в середній школі – це орієнтування учнів середньої 
школи на певні професії. Так само, як трактуються у відповідній методичній 
літературі інші форми роботи зі школярами, профорієнтація розглядається як 
допомога школярам у виборі професії. Крім того, профорієнтація у школі часто 
розглядається як система заходів, які допомагають школяреві науково 
обґрунтовано здійснити власне професійне самовизначення, розвинути свою 
орієнтацію у світі професій, адекватно оцінювати свою персональну потенційну 
психофізіологічну готовність оволодіти певною професією з урахуванням її 
вимог до цієї готовності [16; 17]. 

Якщо ж розглядати процес цього орієнтування крізь призму 
психологічної науки, то на перший план виходять психологічні концепції та 
поняття, що пояснюють особливості того чи іншого професійного вибору на 
рівні окремо взятої особи. Тобто, в контексті психологічного підходу до 
профорієнтації формується відповідна її картина як деякого психолого-
соціального процесу, який складається з двох взаємопов’язаних частин: 
ухвалювання школярем рішення щодо свого професійного вибору та 
інформаційного впливу на школяра з метою оптимізувати процес формування у 
нього готовності до витворення адекватних власних професійних намірів. 
Інакше кажучи, картина процесу формування у школяра твердої готовності до 
здійснення такого вибору професії, який би відповідав, з одного боку, його 
власним особистим інтересам та здібностям особистостям, а з іншого – тим 
актуальним потребам і запитам відповідного суспільства, які безпосередньо 
стосуються саме системо-сукупності реалізовуваних в ньому професій. 

Слід зазначити, що, зокрема, професійне самовизначення людини 
розглядається в психології як значущий і вагомий компонент її професійного 
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розвитку. Свідомий вибір людиною певної професії як соціально-діяльнісного 
контексту своєї подальшої життєвої самореалізації виступає показником 
сформованості у неї психологічного механізму професійного самовизначення і 
переходу її на новий етап власного професійного розвитку. Отже, свідоме 
професійне самовизначення особи – це є складний, перманентний 
психологічний процес здійснення нею свідомого професійного вибору. 

Що ж до процесуального виміру реалізації профорієнтації у середній 
школі, то необхідно наголосити на тому, що вчиняється вона на всіх вікових 
етапах навчання в ній дітей, підлітків та юнаків. 

1. Перший шкільний віковий етап (І-IVкласи) – попередньо-підготовчий 
формат профорієнтаційної роботи. 

2. Другий шкільний віковий етап (V-VII класи) – «зондувально»-
підготовчий формат профорієнтаційної роботи. 

3. Третій шкільний віковий етап (VIII-IX класи) – професійно-рефлексо-
формуючий формат профорієнтаційної роботи. 

4. Четвертий шкільний віковий етап (Х-ХІ класи) – професійно-
самовизначальний формат профорієнтаційної роботи [3; 5]. 

Сучасна загальна концепція системи профорієнтації в середній школі має 
ступінчасту реалізацію цілей, яка є співвідносною з віковими категоріями 
школярів.  

1. У школярів молодших класів (1-4 класи) за допомогою активних 
засобів профорієнтаційної роботи здійснюється формування відповідального 
ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини і суспільства, адекватної 
мотивації при виборі професії, розвиток інтересів до трудової діяльності та 
всього розмаїття світу професій.  

2. У школярів-молодших підлітків (5-7 класи) формується розуміння 
своїх самореалізаційних інтересів та схильностей, а також загальних 
особистісних цінностей, пов’язаних з вибором професії та свого місця в 
суспільстві. При цьому майбутня професійна діяльність стає для підлітка 
способом налагодження власного способу життєдіяльності, шляхом до 
реалізації власних можливостей і досягнення своїх життєвих цілей. У 
практичних профорієнтуючих діях зі школярами-підлітками перевага 
віддається груповим формам роботи. 

3. У профорієнтаційній роботі зі школярами-старшими підлітками (8-9 
класи) відпрацьовується розширення в них уявлення про наявні професії, 
перспективи власного професійного зростання та майстерності, правила вибору 
професії, а також уміння адекватно оцінювати свої можливості відповідно до 
вимог обраної професії. 

4. Професійна ж робота зі школярами-старшокласниками (10-11 класи) 
передбачає формування у них готовності до обґрунтованого вибору професії та 
планування ними перспектив отримання подальшої освіти, а також розвиток 
здібності до аналізу сучасного ринку праці через рефлексію і засвоєння 
сутності явищ, що визначають можливості свідомого планування професійної 
діяльності (ринок праці, професійна кар’єра, професійно важливі риси, 
професійна компетентність, професійна мобільність тощо) [14; 15]. 
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Ще один важливий концептуальний аспект професійної роботи 
практичного психолога у середній школі – це комплексна концептуальна 
модель інтегративної типології світу професій, узагальнено структурована і 
впорядкована Є. Климовим за інтегративними типами об’єктів професійної 
діяльності людини [12]. 

Класифікація професій за інтегративними типами об’єктів професійної 
активності суб’єкта їх реалізації.  

1. Тип професії «Людина – знакова система». 
Вид діяльності – розрахунки, виконання креслень і схем, переклади 

текстів. 
Об’єкт праці – тести, цифри, формули, коди, умовні знаки. 
Вимоги професії – уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, 

логічне мислення, витримка, організованість. 
Приклади професії – радист, бухгалтер,економіст, кресляр, перекладач, 

касир, плановик, набірник, коректор, машиніст – стенографіст, програміст. 
2. Тип професій «Людина – людина». 
Вид діяльності – виховання, навчання, керування, медицина, 

обслуговування. 
Об’єкт праці – людина, група людей, колектив (шкільний клас, бригада 

робітників, військовий підрозділ, екіпаж судна чи літака). 
Вимоги професії – уміння встановлювати контакт з людьми. 
Приклади професії – педагог, вихователь, медсестра, лікар, юрист, 

офіціант, продавець, адміністратор, працівник міліції, лектор, бібліотекар, 
працівник клубу, суддя, слідчий, військовий. 

3. Тип професії «Людина – природа». 
Вид діяльності – вивчення, дослідження, профілактика захворювань. 
Об’єкт праці – об’єкти живої й неживої природи, земля, атмосфера, 

корисні копалини, рослини й тварини. 
Вимоги професії – знання природної системи, вміння передбачити й 

оцінити природні фактори. 
Приклади професії – геолог, агроном, садівник, рибалка, зоотехнік, 

ветеринар, лісник, фермер, океанолог, фізіолог, біохімік, топограф, 
ґрунтознавець, землеупорядник, гідрограф, метеоролог, садівник, городник, 
виноградар, пастух, чабан, тваринник, пасічник, агрохімік. 

4. Тип професій «Людина – техніка». 
Вид діяльності – створення, монтаж, експлуатація, ремонт. 
Об’єкт праці – машини, механізми, агрегати, технічні системи, транспорт. 
Вимоги професії – високий інтелект, технічне мислення, добра 

координація рухів. 
Приклади професії – електромонтажник, інженер-електрик, слюсар, 

радіоінженер, токар, шахтар, водій, будівельник, робітник технічних галузей, 
праці (гірнича справа, металургія, машино будівництво, легка промисловість, 
будівництво і транспорт, електротехнічна промисловість, енергетика). 

5. Тип професії «Людина – художній образ». 
Вид діяльності – художні проєктування, моделювання, виготовлення 



 30 

художніх речей. 
Об’єкт праці – музика, скульптура, літературні твори, предмети 

образотворчого та прикладного мистецтва.  
Вимоги професії – художній смак, творча уява, емоційність. 
Приклади професії – художник, архітектор, скульптор, актор, журналіст, 

ювелір, письменник, кондитер, перукар, хореограф, режисер, композитор, 
музикант-виконавець, гравер, фотограф, закрійник, модельєр, маляр-
альфрейник [12]. 

Відповідно, шкільному психологові доречно в ході реалізації 
профорієнтаційної роботи в школі спиратися, зокрема, на дану комплексно-
концептуальну психологічну професіо-типологічну модель світу професій. 

Вагоме місце в контексті профорієнтаційної роботи практичного 
психолога в середній школі посідає, зокрема, відповідна спеціалізована 
психодіагностична робота зі школярами, зосереджена на виявленні у них 
належними психодіагностичними засобами відповідних особистісно-
психофізіологічних властивостей і якостей. Сучасна психодіагностика надає 
для такої роботи великий набір відповідних емпіричних інструментів: 
«Активуюча профорієнтаційна методика Н. Пряжникова», «Анкета для 
визначення інтересів учнів», «Анкета інтересів у світі професій», 
«Диференційовано-діагностичний опитувальник (ДДО) Є. Климова», «Карта 
інтересів – модифікована методика А. Голомштока», методика «Вивчення 
професійних намірів старшокласників» Л. Фрідман, Т. Пушкиної, 
І. Каплуновича, методика «Вивчення рівня задоволення своєю професією та 
різними сторонами професійної діяльності М. Журина, Є. Ільїна», методика 
«КОС-1», методика «КОС-2», методика «Мотиви вибору професії 
Б. Федоришина», методика «Опитувальник професійної готовності (ППГ) 
Л. Кабардової», методика «Опитувальник професійної спрямованості 
Д. Голанда», методика «Професійні переваги В. Федорова», методика 
«Структура мотивації трудової діяльності К. Замфіри, А. Реана», «Орієнтаційна 
анкета Б. Баса» та деякі інші [4; 6; 7]. 

Ті чи інші з них, залежно від конкретики спрямованості і завдань 
здійснюваної профорієнтаційної роботи психолога в школі, можуть бути 
успішно застосованими з відповідними психодіагностичними цілями. 

Підсумовуючи, слід констатувати, що профорієнтаційна робота 
психолога в середній школі передбачає три основних спрямування: 

1) проведення спеціалізованих інформаційно-виховних занять, 
спрямованих на розвиток психологічної культури учнів, поглиблення знань у 
царині психології та психологічних засад оптимального здійснення 
професійного вибору: зокрема, психологу рекомендується викладати курс 
«Основні психологічні принципи вибору професії», під час ведення якого, 
окрім відповідних знань з профорієнтації, також надаються необхідні 
психологічні знання та здійснюється професійне просвітництво; 

2) проведення індивідуально-психологічних консультацій зі школярами, а 
також відповідних форм індивідуальних психологічного діагностування, 
психологічної корекції та професійно-орієнтованого консультування; 
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3) проведення цілеспрямованого розвитку спонукальних механізмів 
мотиваційної сфери та рефлексивних механізмів когнітивної сфери особистості 
школярів, насамперед, старшокласників, зокрема, адекватної рефлексії світу 
професій, а також реалізацію групових форм необхідної психокорекційної та 
психолого-розвивальної роботи зі широким застосуванням відповідних 
психологічних тренінгів та систем групових психотехнічних вправ. 
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ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ  ЗАСАДИ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА В ШКОЛІ 

 
Одним з ключових видів професійної діяльності психолога в навчальному 

закладі середнього рівня освіти є, зокрема, профорієнтаційна робота в усіх її 
вимірах і форматах. 

Високий рівень фаховості цієї роботи передбачає системну опору на 
фундаментальні теоретико-психологічні основи її практичної реалізації.  

В чому ж, власне, полягають дані засадничі основи практичної 
профорієнтаційної роботи шкільного психолога? 

Їхній конкретний зміст зумовлюється ключовими спрямування 
професійної діяльності психолога в середній школі, що діє в річищі 
профорієнтаційної роботи. 

Це, зокрема, те, що шкільний психолог здійснює системний моніторинг 
професійних інтереси і схильностей школярів, професійно виявляє їхню 
готовність до профільного та професійного самовизначення через здійснення 
відповідних психодіагностичних обстежень школярів та їх батьків, проводить 
психотренінгові заняття з профорієнтації школярів, відповідні психологічні 
бесіди, здійснює психологічне просвітництво для батьків і педагогів на тему 
професійного визначення тих же старшокласників, проводить необхідні  
психологічні консультації з урахуванням вікових особливостей школярів, 
запрошує батьків школярів для виступів перед останніми з розповідями про 
свою професію, періодично надає допомогу класному керівникові в аналізі та 
оцінці інтересів і схильностей школярів, формує та регулярно поповнює базу 
даних  щодо школярів з професійної психодіагностики. 

Також шкільний психолог має добре орієнтуватися в особливостях 
національного ринку праці, професійних пропозиціях закладів вищої освіти, 
володіти навичками як індивідуального, так і діадного та групового 
психологічного консультування з питань профорієнтації та добре знати основи 
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професійного орієнтування як такого. Але й цього буває мало – в різних 
ситуаціях буває важливо підібрати необхідний індивідуальний підхід до 
школяра, лишень який спроможний забезпечити оптимальний практичний 
результат. Вибір конкретного підходу залежить від запиту шклоляра чи батьків, 
ситуації профорієнтації, особистісних особливостей школяра тощо. 

На сьогодні практичний психолог у середній школі в своїй 
профорієнтаційній роботі виділяє і використовує чотири теретико-
концептуальних підходи до профорієнтаційної роботи в школі, а саме: 

– інформаційний; 
– діагностико-консультаційний; 
– розвивальний; 
– активізуючий [1; 3]. 
Розглянемо першим так званий інформаційний підхід. Ключова ціль 

цього підходу до профорієнтаційної роботи в школі – забезпечення 
різноманітною достовірною інформацією школярів про сучасні професії, 
навчальні заклади та організації, що надають робочі місця, про ринок праці і 
про те, як планувати свою професійну кар'єру. Прикладами реалізації цього 
підходу до профорієнтаційної роботи є: освітні виставки, дні відкритих дверей 
ЗВО, ярмарки професійних вакансій, зустрічі з фахівцями, репрезентантами 
різних вишів та соціальних організацій, закладів, установ, презентації, 
семінари, присвячені профорієнтаційній тематиці; довідники, статті в ЗМІ, 
відеоматеріали; інтернет-сторінки, що містять інформацію про різні навчальні 
заклади, описи професій, корисні статті, рейтинги ЗВО і спеціальностей, огляди 
ринку праці, інтернет- форуми; пошукові системи в інтернеті – банки 
професійних вакансій для шукачів та роботодавців. 

Діагностико-консультаційний підхід здійснюється з метою встановлення 
відповідності школяра тому чи іншому виду діяльності шляхом зіставлення 
його індивідуальних особливостей і вимог до професій. Прикладами його 
застосування є психологічне інтерв'ю, психологічна співбесіда та психологічне 
анкетування; профорієнтаційне індивідуально-психологічне консультування; 
профорієнтаційні психодіагностичні тести та комплекси психодіагностичного 
тестування, що оцінюють професійний потенціал обстежуваних і їх професійно 
важливі якості.  

Цей підхід застосовується в профорієнтації для визначення формату і 
змісту профільного навчання, спрямування навчального закладу, професії, 
сфери професійної діяльності, кар’єрного професійного консультування тощо; 
також діагностично-консультаційні методи застосовуються для формування 
команди професіоналів, дослідження ступеня задоволеності персоналу своєю 
професійною діяльністю і т.д. За застосування профорієнтаційної комп'ютерної 
психодіагностики максимальна результативність даного методу досягається 
завдяки індивідуальній консультації психолога за результатами відповідного 
психодіагностичного тестування.  

Що ж до розвивального підходу, то його основною ціллю є формування у 
школярів різноманітних знань, вмінь та навичок, котрі необхідні для 
оволодіння тією чи іншою професією, здійснення успішного професійного 
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працевлаштування тощо. 
І, відповідно, активізуючий підхід застосовується з для цілеспрямованого 

формування в учнів середньої школи усвідомленої внутрішньої готовності до 
самостійної та науково обгрунтованої побудови свого як професійного, так і 
загальножиттєвого шляху. Даний підхід, як відомо, користується великою 
популярністю серед шкільних психологів, оскільки, зокрема, є розрахованим на 
різні вікові категорії школярів. Ключова його особливість полягає в тому, щоб 
шляхом використання елементів гри, нестандартних питань і конструктивних 
провокувань викликати у школярів активний інтерес до власного професійного 
самовизначення, стимулювати в них готовність нестандартно сприймати звичні 
явища, осмислено аналізувати свої особистісні властивості, явні та приховані 
особливості відомих професій, життєвих цінностей та усталених стереотипів 
уявлень про наявне буття і їхній зв'язок з можливим вибором шляхом свого 
професійного розвитку. 

До основних теоретико-психологічних засад професійної орієнтації в 
контексті діяльності шкільного психолога відносяться: 

1) психологічні аспекти нормативно – правової бази профорієнтаційної 
роботи, власне психологічні аспекти цієї роботи, психологічні основи 
професіографії, врахування особистісних якостей оптанта в системі 
профорієнтації;  

2) психологічна складова інформаційного забезпечення психологів-
профконсультантів; соціально – психологічний вимір професійних орієнтирів 
школярів; психологічні основи класифікації професій; психологічні основи 
виділення професійно – важливих особистісних якостей фахівця; 

3) психологічна основа системи методик реалізації роботи зі школярами 
за комплексною профорієнтаційною програмою: психологічна модель 
профорієнтаційної роботи в школі з урахуванням координації діяльності 
педагогічних працівників та практичних психологів, що виступають у ролі 
шкільних профконсультантів, психологічні особливості використання форм і 
методів профорієнтаційної роботи з оптантами, психологічна специфіка 
діяльності з батьками оптантів, індивідуально-психологічні параметри 
готовності школярів до свого професійного самовизначення;  

4) психологічні передумови формування професійної компетентності 
шкільних психологів-профконсультантів: методика проведення попередньої 
психологічної профдіагностики, науково обґрунтований алгоритм проведення 
психологічних профконсультацій, психологічні засади роботи школярів з 
професіографічними матеріалами, психологічні основи застосування 
адекватних засобів проведення профорієнтаційних заходів, активізуючих 
профорієнтаційних методик тощо [2; 6].  

Теоретико-психологічне підґрунтя практичної реалізації 
профорієнтаційної роботи психолога в школі включає, зокрема, систему 
засадничих правил її проведення шкільним психолога-профконсультантом, яка 
в узагальнено-концентрованому вигляді наводиться нижче. 

1. Досконало володіти знаннями щодо професіограм тих професійних 
спеціальностей, які є популярними серед учнів даної школи. 
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2. Під час проведення практичних профконсультацій обов’язково мати 
показання та протипоказання щодо відповідних професій, різноманітні 
методики психолого-професійного діагностування, щоб у необхідних випадках 
мати можливість оперативно зреалізувати відповідну процедуру. 

3. В ході практичного здійснення профконсультації активно сприяти 
розвиткові у школярів адекватної самооцінки, виділяти у них відповідні 
позитивні особистісні якості, допомагати їм в оволодінні засобами 
об’єктивного самовизначення. 

4. Надавані профорієнтаційні рекомендації слід доводити до школярів 
тактовно, саму процедуру професійного консультування проводити у 
довірливій обстановці. При цьому треба спрямовувати їхні профорієнтаційні 
зусилля з урахуванням відповідних професійних запитів та вимог суспільства. 

5. Психолог-профконсультант має прагнути в ході профконсультування 
задавати конкретно-предметні запитання, узагальнюючи та систематизуючи 
відповіді на них в контексті відповідних профорієнтаційних цілей, а даючи свої 
поради школярам, нести моральну і професійну відповідальність за їх наслідки. 

6. Шкільний психолог, який проводить зі школярами профорієнтаційну 
роботу, повинен мати впевненість, що кожен школяр, зокрема, старшокласник, 
є носієм відносно самодостатньої особистості, котра характеризується 
унікальними індивідуальними інтересами, здібностями, іншими особистісними 
особливостями, які необхідно врахововувати у реалізації його потенційних 
можливостей. 

7. Психолог-профконсультант має вичерпно і всебічно реалізовувати всі 
належні психодіагностичні обстеження, допомагати школяреві усвідомити свої 
недоліки, хиби та вади, негативні особистісні якості, а також у довірливій 
формі вказувати на можливості їхнього  усунення. 

8. Шкільний психолог робить висновки щодо конкретного школяра на 
основі системного, науково обґрунтованого вивчення його особистості 
(зафіксованих даних відповідних спостережень, біографії, відповідей на 
питання психологічних анкет, медичних діагнозів, результатів проведеного 
психологічного тестового діагностування тощо). 

9. Під час здійснення системного повторюваного психологічного 
профконсультування останнім отриманим даним проведених 
психодіагностичних обстежень слід віддавати перевагу перед такими ж 
попередніми даними при врахуванні і тих, і тих. 

10. Психолог-профконсультант, впливаючи на інтелектуальну та 
емоційну сфери відповідного школяра, має постійно враховувати його 
психологічний стан і постійно пам’ятати, що серед його цілей – це й, зокрема, 
всіляко прагнути максимально розуміти консультованого та бути максимально 
зрозумілим ним [4; 7]. 

І, безперечно, ще однією ключовою теоретико-психологічною засадою 
належного практичного втілення профорієнтаційної роботи психолога в школі є 
її наукового обґрунтоване професіографічне забезпечення. 

Належний науковий рівень професіографії передовсім визначається 
дотриманням основних методологічних принципів професіографічного аналізу. 
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Такий аналіз, своєю чергою, спирається як на загально-методологічні, загально-
наукові принципи, так і на методологічні принципи окремих наук, що 
спрямовані на вивчення різних аспектів професійного життя й відповідні дані 
яких використовуються для складання професіограм. 

Відповідний практико-методичний рівень розроблюваних професіограм 
багато в чому визначається також тими загальними об'єктивними вимогами, які 
висуваються до них сучасним рівнем розвитку світу професій та 
загальносуспільним розвитком, і які мають бути адекватно сформульованими. 

Перш за все, це – чіткість і предметна визначеність професіограми, тобто, 
конкретність, ясність, однозначність її змістовного наповнення. Дана вимога 
означає, щоб вона повинна описуватися коректними з наукового погляду, 
однозначними, вивіреними поняттями й коротко сформульованими 
твердженнями [5]. 

Попри це, кваліфікована професіограма обов’язково має бути повною, 
тобто містити вичерпну інформацію, достатню для повної реалізації її 
профорієнтаційного призначення. 

Як правило, професіограми основних робітничих професій вміщують дані 
про процес здійснення професійної роботи, основні відомості про ключові 
вимоги до суб’єкта її виконання: професійну та загальноосвітню підготовку, 
санітарно-гігієнічні аспекти, психофізіологічні параметри, медичні 
протипоказання тощо; також дані щодо перспективи професійно – 
кваліфікаційного росту відповідного працівника та ін. Слід відзначити, що 
важлива роль у розвитку та удосконалюванні реалізації професійної орієнтації 
школярів, підготовці та безпосередній розробці професіограм належить 
фахівцям з підготовки кадрів підприємств, установ та інших соціальних 
організацій, практичним організаторам профорієнтаційної роботи тощо. 

Одним з визначальних компонентів будь-якої професіограми є так звана 
психограма, що включає опис власне «психологічних» особливостей професії. 
Кожна конкретна професія визначає вимоги до кількісного та  якісного 
вираження окремих психічних функцій-утворень (відчування, сприймання, 
пам'ять, мислення, уява, мовлення, увага, воля тощо) у суб’єкта її реалізації, 
їхніх взаємозв'язку та взаємодії в ході розгортання цієї реалізації і т.ін., що 
зумовлює необхідність наявності у такого суб’єкта певних особистісно-
психологічних здатностей. Саме психограма покликана відобразити цю 
своєрідність і дати зрозуміти людині, які вимоги до її психіки, до її особистості 
висуваються тією професією, яка викликає в неї інтерес. 
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СИНДРОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ 
В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 
Розвиток сфери охорони здоров'я, зокрема медицини, та поява сучасних 

досліджень, сприяє розробці нових підходів у лікуванні та виникненні 
додаткових та допоміжних методів до неї, які доповнюють професійну 
компетенцію суміжних спеціалістів в сфері освіти, саме це зумовлює 
актуальність вивчення і впровадження нових даних в освітню сферу. 

Розглядаючи дану тематику, варто зазначити, що робота з дітьми не 
передбачає створення спеціальних класів і навчальних програм, тому що у 
дітей із цим синдромом немає когнітивних порушень, які б перешкоджали 
загальному розвитку дитини, синдром СДУГ може не повністю проявлятися до 
підліткового віку або навіть до раннього дорослого віку, [1] робота 
зосереджується на допомозі в навчанні і отримані соціальних навиків. Тож, 
синдром порушення активності та уваги або синдром дефіциту уваги з 
гіперактивністю (скорочено СПАУ або СДУГ), характеризується симптомами, 
до яких належить не можливість зосередити увагу на завданні або завданнях, а 
також проблеми з організацією роботи, та уникнення речей, що вимагають 
зусиль, і подальших дій. СДУГ може також включати проблеми з 
гіперактивністю (вередуванням, надмірною балакучістю, неспокоєм) та 
імпульсивністю або нетерплячістю (труднощі в очікуванні своєї черги, 
перебивання інших). Це може нашкодити навчальному процесу дитини, та 
подальші соціалізації в дорослому віці. 

Важливим при психологічному супроводі в Україні, є отримання 
додаткової освіти та співпраця з медичними співробітниками (психіатрами, 
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педіатрами, психотерапевтами, медичними психологами). Цей стан часто 
супроводжують тривога, депресія, дислексія та диспраксія (порушення системи 
спланованих рухів), синдром може бути суміжним при аутизмі (через спільні 
симптоми), але СДУГ не входить в розлад аутичного спектру, під час 
диференційної діагностики такі симптоми СДУГ, як низький настрій та поганий 
образ себе, перепади настрою та дратівливість, можна сплутати з іншими 
розладами (депресія, тривожний розлад, біполярний розлад) [2], тому важливо 
щоб діагностикою займався лікар.  

Психолог може надати дитині інструменти для управління деякими 
видами поведінки та емоційними проблемами, збільшити обізнаність в сфері 
психічного здоров'я, зокрема в перебігу симптомів СДУГ (труднощі з увагою, 
надмірна активність, труднощі з контролем поведінки). Наприклад, психолог 
може проводити навчальні тренінги, про способи контролювати спалахи гніву 
або як залишатись зосередженими в класі, розвивати мотивацію. Також, 
психологи допомагають розвинути соціальні навички, наприклад, як чекати 
своєї черги, ділитися, просити допомоги чи реагувати на передражнювання.  

Прояв синдрому СДУГ, є найпоширенішим поведінковим розладом у 
дитинстві, він проявляється в дорослому віці в чоловіків і жінок [8]. Перебіг 
симптомів СДУГ, характеризується: 

– Неуважність означає, що людина ухиляється від завдання, їй не 
вистачає наполегливості, важко підтримувати фокус і вона дезорганізована; і 
виникнення цих проблем не пов'язане з непокірністю і відсутністю розуміння у 
дитини. 

– Гіперактивність означає, що людина, здається, постійно рухається, 
у тому числі в ситуаціях, коли це недоречно; або надмірно вередує, торкається 
до інших або розмовляє з ними. У дорослих це може бути крайній неспокій або 
надокучанн іншим постійною активністю. 

– Імпульсивність означає, що людина робить поспішні дії, що 
відбуваються в даний момент, не задумуючись про них, і які можуть мати 
високий потенціал шкоди, або бажання негайно отримати винагороду. 
Імпульсивна людина може бути соціально нав'язливою і надмірно перебивати 
інших або приймати важливі рішення, не враховуючи довгострокових 
наслідків. 

Дослідники не впевнені, що викликає СДУГ. Як і багато інших 
захворювань, кілька факторів можуть сприяти розвитку СДУГ, такі як: 

– Гени; 
– Куріння сигарет, вживання алкоголю або наркотиків під час вагітності; 
– Вплив токсинів навколишнього середовища під час вагітності; 
– Вплив токсинів навколишнього середовища, таких як високий рівень 

свинцю, у молодому віці; 
– Низька вага при народженні; 
– Травми головного мозку. 
Незважаючи на це, СДУГ у дорослих залишається недостатньо 

діагностованим, проте нам відомо, що перебіг симптомів відрізняється у 
дорослих від аналогічного синдрому в дітей. Багато дорослих із СДУГ не 
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усвідомлюють, що у них є розлад. Комплексне оцінювання у дорослих, як 
правило, включає огляд минулих та поточних симптомів, медичний огляд та 
анамнез, а також використання шкал або контрольних списків. Дорослі та діти 
із СДУГ лікуються за допомогою ліків, психотерапії або комбінації обох 
методів [3, 9].Особливо ефективною виділяють різні види поведінкової 
психотерапії. Є низькоякісні докази того, що когнітивно-поведінкові методи 
лікування можуть бути корисними для лікування дорослих із СДУГ в 
короткостроковій перспективі. КПТ, може покращити основні симптоми СДУГ, 
зменшивши неуважність, гіперактивність та імпульсивність. У поєднанні з 
фармакотерапією спостерігаються покращення загального функціонування 
(тобто загального рівня життєдіяльності людини), зменшення депресії та 
тривоги порівняно з тим, що спостерігається лише при фармакотерапії. 
Результати дослідження не зафіксували серйозні побічних реакцій. Однак п'ять 
учасників, які проходили КПТ, повідомили про: дистрес та тривогу. Важливо, 
різні дослідники визнали стійкість СДУГ у зрілому віці клінічною проблемою 
із серйозними наслідками для здоров’я, такими як: нижчий професійний статус, 
річна зарплата, гірша оцінка роботодавців, більша кількість звільнень з роботи 
та часті зміни роботи. 

Основними цілями лікування є зміна поведінки, яка підсилює шкідливі 
наслідки синдрому, навчити дорослих людей технік контролю основних 
симптомів СДУГ, покращуючи емоційну адаптацію, самооцінку та загальні 
супутні симптоми, такі як тривога та депресія. Психологи, які отримали 
додаткову освіту можуть використовувати такі види допомоги, як:  

– психоосвіта, що пропонується пацієнтам та членам сім'ї, навчає 
навичкам вирішення проблем та спілкуванню, а також забезпечує освіту та 
ресурси в емпатичному та підтримуючому середовищі; 

– поведінкову терапію, когнітивно-поведінкову терапію (КПТ); 
– міжособистісна психотерапія – це коротка психотерапія, орієнтована 

на прихильність, яка зосереджується на вирішенні міжособистісних проблем та 
симптоматичному одужанні [10]. 

Також, дітям можуть запропонувати: допомогу в навчанні, організації 
свого часу, тренінги на покращення соціальних навичок; для батьків навчальні 
програми та сімейна психотерапія. 

Встановлено, що у наймолодших дітей у класі частіше діагностують 
СДУГ, можливо через те, що вони відстають у розвитку від своїх старших 
однокласників [3, 4, 6]. 

У деяких випадках діагноз СДУГ може відображати дисфункціональну 
сім'ю або погану освітню систему, а не наявність проблеми у дітей [7]. В інших 
випадках це можна пояснити збільшенням академічних очікувань від дитини. 

В даний час синдром розглядається, як важлива частина системи охорони 
здоров'я, базовим завданням практичного психолога в школі являється 
інформування школярів, персоналу і батьків, надання достовірної інформації та 
перенаправлення до відповідних спеціалістів, тому важливим у роботі 
практичного психолога буде вивчення нових даних. Нещодавно, Управління 
продовольства і медикаментів, УПМ (англ. Food and Drug Administration, FDA, 
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USFDA), проінформували своїх читачів відносно синдрому СДУГ: 
“Неуважність, гіперактивність та імпульсивність, є ключовими способами 
поведінки при СДУГ. Деякі люди із СДУГ мають проблеми лише з однією з 
форм поведінки, тоді як інші мають і неуважність, і гіперактивність-
імпульсивність. СДУГ, є поширеним захворюванням, яке починається в 
дитинстві і стосується приблизно 4 мільйонів дітей у віці 6-11 років. Симптоми 
включають в себе труднощі з концентрацією уваги і контролем поведінки та 
дуже високий рівень активності”. 

Також, варто зазначити, що організація FDA дозволила використовувати 
комп'ютерну гру, як додатковий метод лікування, який спрямований на 
поліпшення функції уваги у дітей із СДУГ. Пристрій на основі аркадної гри, що 
відпускається за рецептом, під назвою EndeavorRx, призначений для 
педіатричних пацієнтів віком від 8 до 12 років із переважно неуважним або 
комбінованим СДУГ, які продемонстрували проблему уваги. Пристрій 
призначений для використання в рамках терапевтичної програми, яка може 
включати психотерапію, назначену спеціалістом, ліки або освітні програми, які 
надалі розглядають симптоми розладу. 

Клінічні випробування тривали 7 років і показали, що гра знімає 
симптоми СДУГ у кожної третьої дитини, яка грає по 25 хвилин в день. 
Найбільш часто при використанні програми спостерігаються побічні реакції, 
такі як: фрустрація, головний біль, запаморочення, емоційна реакція та агресія, 
але проявляються вони слабше, ніж після прийому таблеток. Тобто, 
ефективність і безпечність даної програми доведена і рекомендується для 
використання, як додатковий метод лікування, гра не може використовуватись, 
як заміна традиційного лікування [5]. 

Отже, робота практичного психолога з дітьми із синдромом СДУГ, буде 
тісно пов'язана із співпрацею з спеціалістами інших направленостей. В системі 
освіти варто звернути увагу на організацію навчальних тренінгів, які б 
пояснили дітям, вчителям та батькам особливості прояву синдрому та перебігу 
симптомів. Варто звернути увагу, що саме своєчасно виявлена проблема буде 
позитивно впливати на подальший перебіг синдрому, і буде сприяти 
соціалізації особистості. 
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ  СИНДРОМУ 
«ПСИХОЕМОЦІЙНОГО  ВИГОРАННЯ» 

 
В сучасному світі одним з найрозповсюдженіших особистісно-

психологічних розладів є так званий синдром «психоемоційного вигорання». 
Виділення цього явища під даною назвою вперше було здійснено у 1974 

році американським психіатром Г. Фрейденбергером для характеристики 
психологічного стану загалом здорових людей, що тривалий час регулярно 
перебувають в інтенсивному спілкуванні з іншими людьми в емоційно 
напруженій атмосфері [1; 2]. У наш час «психоемоційне вигорання» найчастіше 
тлумачиться як вияв дії механізму психологічного захисту, що втілюється у 
формі повного або часткового притлумлення відповідною особою емоцій при 
реагуванні на психотравмуючі її зовнішні впливи. При цьому психоемоційне 
вигорання розглядається як набута складова її професійної поведінки (або ж 
саме постає своєрідною «професійною», системною поведінкою), що дає змогу 
людині дозувати й економно витрачати свої енергетичні та емоційні ресурси.  

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (2011), синдром 
«психоемоційного вигорання» – це фізичне, емоційне або мотиваційне 
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виснаження особи, що характеризується порушенням продуктивності в роботі й 
утомою, безсонням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а 
також уживанням алкоголю та інших психоактивних речовин з метою 
отримання тимчасового полегшення, що має тенденцію до розвитку 
фізіологічної залежності й (у багатьох випадках) до проявів суїцидальної 
поведінки [2]. Центральне місце в розвитку уявлень про психоемоційне 
вигорання як наукової концепції зайняли роботи К. Маслач та її колег 
(С. Джексон і А. Пайнс). Розроблені ними концептуальні моделі 
психоемоційного вигорання послужили основою для проведення подальших 
досліджень цього феномена [2; 3].  

Формування синдрому «психоемоційного вигорання» найчастіше 
відбувається в контексті професійної діяльності особи. Професійна діяльність 
для суб’єкта її реалізації, у багатьох випадках обтяження її перебігу дією 
несприятливих для психофізіології цього суб’єкта чиників, супроводжується 
виявом феномена професійного стресу, який істотним чином сприяє такому 
формуванню. Розкриваючи сутність синдрому «психоемоційного вигорання» та 
його взаємозв'язок з професійним стресом, слід зазначити, що в найбільш 
загальному вигляді синдром «психоемоційного вигорання» можна тлумачити 
як стресову реакцію, що виникає внаслідок довготривалих професійних стресів 
середньої інтенсивності [1]. 

Аналіз діяльності багатьох сучасних соціальних організацій засвідчує, що 
більшість управлінців та виконавських працівників цих організацій працюють у 
доволі неспокійній, емоційно напруженій атмосфері, що вимагає постійної 
уваги й контролю за діяльністю і взаємодією з людьми. За таких умов стрес 
спричиняється безліччю стресогенів, які неперервно накопичуються в різних 
сферах життєдіяльності. Наразі почуття контролю над тим, що відбувається, 
може мати вирішальне значення. Якщо управлінець або рядовий працівник 
певної установи реагує на ту чи іншу ситуацію в контексті здійснення своєї 
професійної діяльності адекватним, адаптивним чином, він успішніше й 
ефективніше діє та підвищує свою функціональну активність і впевненість, тоді 
як відповідні дезадаптивні реакції ведуть по спіралі вниз, до «професійного 
психоемоційного вигорання». Коли вимоги (внутрішні та зовнішні) постійно 
переважають над ресурсами (внутрішніми й зовнішніми), у людини 
порушується стан психофізіологічної рівноваги. Неперервне або прогресуюче 
порушення цієї рівноваги неминуче призводить до «професійного 
психоемоційного вигорання». Відповідно, це «вигорання» є не просто 
результатом стресу, а наслідком некерованого дистресу [2]. 

Принагідно варто зазначити, що феномен стресу в його процесуальному 
розгортанні характеризується своєю стадіальністю. З огляду на визначення 
стресового процесу за Г. Сельє (тобто стадій тривоги, резистентності і 
виснаження), «психоемоційне вигорання» може розглядатися як третя стадія, 
для якої властивий стійкий і неконтрольований рівень психоемоційного 
збудження. 

Саме явище психоемоційного вигорання, чи то в його варіанті 
професійного психоемоційного вигорання (формування синдрому 
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«психоемоційного вигорання» в контексті професійної діяльності відповідної 
особи), чи у його варіанті позапрофесійного психоемоційного вигорання 
(формування синдрому «психоемоційного вигорання» поза будь-якою 
професійною діяльністю відповідної особи), як структурно складний феномен, 
у розімінні різних його дослідників набувало дещо відмінних концептуально-
модельних втілень. Зокрема, це такі моделі, як: 

– однофакторна модель (автори А. Пайнс, Е. Аронсон); відповідно до неї, 
психоемоційне вигорання – це стан фізичного, емоційного та когнітивного 
виснаження особи, викликаного тривалим її перебуванням в емоційно 
перевантажених ситуаціях;  

– двофакторна модель (автори Д. Дирендонк, В. Шауфелі, Х. Сиксма); 
відповідно до зазначеної моделі, синдром психоемоційного вигорання 
зводиться до двомірної конструкції, що складається з виснаження і 
деперсоналізації відповідної особи;  

– трифакторна модель (автори К. Маслач, С. Джексон), у якій вигорання 
розглядається як реакція-відповідь особи на тривалі професійні стреси 
міжособистісних комунікацій, що включає три компоненти: емоційне 
виснаження, деперсоналізацію та редукцію особистих досягнень цієї особи;  

– чотирифакторна модель (автори Р. Шваб, Е. Іваницький, Дж. Фріз, 
А. Мімс), у якій один з елементів психоемоційного вигорання (емоційне 
виснаження, деперсоналізація або редукції особистих досягнень) розділяється 
на два окремих піделементи-фактори [2; 4]. 

Афективні симптоми психоемоційного вигорання проявляються, 
насамперед, у депресивному, похмурому настрої. Хоча такий настрій достатньо 
динамічний і його рівень може змінюватись під впливом низки чинників, однак 
загальний песимістичний настрій і занепад духу превалюють у відповідної 
особи [1].  Емоційні та фізичні ресурси людини перебувають на межі повного 
виснаження у зв’язку з великими затратами енергії на подолання стресових 
впливів. Унаслідок зниження рівня емоційного контролю в суб’єкта з’являється 
переживання тривоги, виникають невизначені страхи, знервованість тощо. 

Одним з домінуючих проявів психоемоційного вигорання на 
індивідуально-психологічному рівні є почуття провини, на наявність якого 
вказує низка результатів досліджень [2]. 

У міжособистісних контактах професіонал, який характеризується 
наявністю професійного психоемоційного вигорання, стає роздратованим, 
надмірно чутливим до впливів соціального середовища. Емоційна черствість 
стосовно оточуючих людей може супроводжуватися спалахами роздратованості 
й гніву. На рівні всієї своєї соціальної організації фахівець відчуває 
дискомфорт, у нього виникає невдоволення роботою. 

Когнітивні симптоми явища психоемоційного вигорання на 
індивідуально-психологічному рівні пов’язані з порушенням перебігу у 
відповідної особи психічних процесів і функцій. Порушується перебіг 
мислення, з’являються розлади пам’яті й уваги, що проявляється в зниженні 
концентрації уваги, забуванні інформації, виникненні помилок у мовленні, як в 
усному, так і в писемному його втіленні. Професіоналу стає важко виконувати 
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складні завдання, зокрема, в силу ригідності й схематичності мислення. 
Ухвалення рішень, особливо в складних ситуаціях, може сприяти переходу від 
активного вирішення проблем у світ фантазій і мрій. Когнітивні прояви 
психоемоційного вигорання на рівні міжособистісних контактів відповідної 
особи характеризуються цинічним і негуманним сприйняттям своїх 
спілкувальних партнерів. При цьому формується уявлення про себе як 
непогрішну і значущу особу, переконану в своїй правоті. Негуманне і цинічне 
ставлення до своїх комунікаторів закріплюється й у мові таких професіоналів, 
що особливо наочно проявляється в їх лексиконі [3; 5]. 

На організаційному рівні виникають аналогічні негативно забарвлені 
уявлення про своїх колег і керівництво, формується надмірно критичне 
ставлення до оточуючих людей, що може призвести до агресивної поведінки, 
спрямованої, зокрема, проти своїх колег. 

Фізичні симптоми синдрому «психоемоційного вигорання» зазвичай 
групуються в три категорії. Перша становить собою невизначені скарги на 
фізичний дистрес: головні болі, запаморочення, нервові посіпування, м’язові та 
суглобові болі. Сюди ж належать порушення сну, сексуальні розлади, 
проблеми, пов’язані з втратою або надлишком ваги. Основною фізичною 
ознакою цього синдрому є загальна втома. Друга категорія становить собою 
різноманітні психосоматичні захворювання, до яких належать розлади 
кишково-шлункового тракту, серцево-судинні захворювання. Третя категорія 
фізичних симптомів включає окремі фізіологічні реакції (підвищення 
кров’яного тиску, високий рівень холестерину в крові, зниження електричного 
опору шкіри тощо), які є відображенням типової реакції на дію стресових 
чинників. 

Група поведінкових симптомів на індивідуально-психологічному рівні 
пов’язана з підвищенням загального рівня збудження. Суб’єкт з високим рівнем 
вираженості синдрому «психоемоційного вигорання» характеризується 
непосидючістю, гіперактивністю, нездатністю концентруватися на чому-
небудь. Його поведінка вирізняється імпульсивністю, прямолінійністю, з 
одного боку, і нерішучістю, схильністю відкладати справи з дня на день, з 
іншого. Напруженість, викликана роботою, призводить до підвищеного 
вживання стимуляторів (кава, тютюн, алкоголь, лікарські засоби), що 
розглядається суб’єктом як спосіб боротьби з хронічним стресом [1; 2]. 

Для подолання цього деструктивного для особи синдрому сучасна 
психокорекція має відповідний арсенал засобів, який включає в себе 
інструментарій низки концептуальних підходів до практичної психокорекційної 
роботи, таких як когнітивна психокорекція, поведінкова психокорекція, арт-
терапевтична психокорекція з елементами ігротерапії. У разі особистісно 
орієнтованої психокорекції, спрямованої на подолання у клієнта синдрому 
«психоемоційного вигорання», елементи різних з вищенаведених 
психокорекційних підходів можуть доцільно поєднуватися і така інтегративна 
психокорекція, на кшталт когнітивно-поведінкової психотерапії, виявляє 
високий рівень результативності саме в подоланні у клієнтів синдрому 
«психоемоційного вигорання». 
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 
 

Професійна діяльність практичного психолога однією з ключових своїх 
складових має психокорекційну роботу, поза якою практично неможлива 
оптимізація функціонування психіки тих людей, які потребують такої 
оптимізації, маючи ті чи інші особистісно-психологічні чи соціально-
поведінкові проблеми і розлади. 

Що ж становить собою психокорекція як ключова складова сучасної 
практичної психології ? 

Психокорекція – це системо-сукупність психологічних засобів, 
призначенням яких є виправлення практичним психологом системних недоліків 
у функціонуванні психіки людини, зокрема, на рівні її особистості, та реалізації 
людиною власної поведінки [1; 3]. 

Сам термін «корекція» означає «виправлення». В розумінні безпосередніх 
практичних дій психокорекція становить собою системний комплекс заходів, 
спрямованих на подолання наявних у особи (групи осіб) особистісно-
психологічних проблем та поведінкових деструкцій з метою максимально 
можливої оптимізації у неї функціонування психіки, особистості та здійснення 
нею поведінкової активності шляхом застосування до відповідної особи 
спеціальних інструментів психологічного впливу. 

Виділяють основні специфічні ознаки психокорекційного процесу, а саме: 
1) він є орієнтованим на загалом психічно здорову особу, яка 

характеризується наявністю в неї особистісно-психологічних та/або соціально-
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поведінкових проблем, складнощів, деструкцій психоневротичної генези, а 
також на особу, яка прагне оптимізувати своє життя через відповідний розвиток 
своєї особистості;  

2) він є орієнтованим на наявні оптимізовані особистісно-політичні та 
поведінкові якості особи як опору при реалізації відповідних психокорекційних 
цілей безвідносно до предметної конкретики його об’єкту; 

3) він спрямовується більшою мірою на теперішнє і майбутнє життя 
особи, ніж на її минуле життя; 

4) відповідні психокорекційні впливи зосереджуються на оптимізаційних 
змінах психіки, особистості і поведінки клієнта [2; 4].  

Клієнтом при цьому є загалом нормальна, психічно здорова людина, 
котра, маючи, усталені особистісно-психологічні та соціально-поведінкові 
проблеми, постає об’єктом психокорекційного процесу. 

В принципі, клієнтом психокорекційного процесу може бути окрема 
особа чи соціальна група, зокрема, сім’я.  

Психокорекція може втілюватися у різних форматах: психологічному 
консультуванні, психологічній реабілітації, психологічній терапії тощо. 
Найбільш поширеним форматом є психотерапія, з якою нерідко ототожнюють 
весь спектр форм і видів психокорекційної роботи як такої.  

Вибір методів та технік проведення психокорекційної роботи, визначення 
критеріїв її результативності зумовлюються, в кінцевому підсумку, її 
конкретними цілями.  

При конкретизації цих цілей важливо керуватися відповідними засадами: 
1) вони мають  формулюватися в позитивній, а не в негативній формі, 

вербальне їх визначення не повинно починатися зі слова "не", не повинно мати 
заборонний характер, що обмежує можливості особистісного розвитку і прояву 
ініціативи клієнта; 

2) вони мають бути реалістичними і співвідноситись з тривалістю 
психокорекційного процесу та можливостями перенесення клієнтом нового 
позитивного досвіду і засвоєних на психокорекційних заняттях практичних 
способів життєдіяльності у свою реальну життєву практику;  

3) цілепокладання психокорекційного процесу має передбачати 
врахування як найближчої, так і віддаленої перспектив розвитку особистості 
клієнта, планування як конкретних показників загально-особистісного та 
інтелектуально-пізнавального розвитку клієнта до завершення реалізації 
відповідної психокорекційної програми, так і можливості відображення цих 
показників в особливостях діяльності та спілкування клієнта на наступних 
стадіях його розвитку; 

4) слід чітко усвідомлювати, що ефекти психокорекційної роботи 
проявляються впродовж досить тривалого часу в контексті різних часових 
інтервалів: в ході розгортання самого психокорекційного процесу, до моменту 
його завершення та, як правило, приблизно через півроку по його завершенні. 

Важливо при реалізації практичними психологами психокорекційної 
роботи дотримуватися її визначальних принципів. До них відносяться 6 
принципів, наведених нижче. 
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1. Принцип єдності психодіагностики і психокорекції. 
2. Принцип нормативності особистісно-психологічного розвитку. 
3. Принцип психокорекції «зверху вниз». 
4. Принцип психокорекції «знизу вгору». 
5. Принцип системності розвитку психічної діяльності. 
6. Діяльнісний принцип психокорекції [3-5].  
Психокорекція класифікується за типом цільової спрямованості, за 

змістом, за форматом роботи, за наявністю-відсутністю програми, за 
характером управління процедурою, за тривалістю, за масштабом завдань. 

За типом цільової спрямованості виділяють психокорекцію 
симптоматичну і психокорекцію каузальну. Перша передбачає усунення 
відповідних негативних проявів на рівні клієнта, симптомів відповідних його 
особистісно-психологічних та поведінкових негараздів, друга ж – усунення 
генезних причин цих негараздів. Якщо перша є порівняно «компактнішою» і не 
зачіпає глибинних причин даних негараздів, то друга є значно тривалішою, 
складнішою в організації та реалізації, потребує більш високого, порівняно з 
першою, професіоналізму від практичного психолога, що її здійснює, зате 
забезпечує суттєво вищий рівень результативності для клієнта, включаючи 
стабільність досягнутого ефекту.  

За змістом виділяють психокорекцію: а) особистості клієнта загалом; 
б) пізнавальної сфери особистості клієнта; в) афективно-вольової сфери 
особистості клієнта; г) мотиваційної сфери особистості клієнта; ґ) ціннісно-
орієнтаційної сфери особистості клієнта; д) особливостей поведінки клієнта; 
е) соціальної інтеракції клієнта; є) внутрішньогрупових стосунків клієнта; 
ж) батьківсько-дитячих стосунків у сім’ї клієнта.  

За форматом роботи з клієнтами виділяють психокорекцію: 
а) індивідуальну; б) групову; в) змішану; г) у закритій природній соціальній 
групі (сім’я, навчальний підрозділ, група колег-професіоналів, персонал 
установи тощо); ґ) у відкритій соціальній групі (група психокорекцій них 
клієнтів з аналогічною психологічною проблематикою). 

За наявністю-відсутністю програми виділяють психокорекцію: 
а) системно-програмовану; б) імпровізовано-гнучку. 

За характером управління виділяють психокорекцію: а) послідовно-
директивну; б) пластично-недирективну.  

За тривалістю в часі виділяють психокорекцію: а) надкоротку – від 
декількох хвилин до декількох годин; б) коротку – від декількох годин до 
декількох днів; в) тривалу – від декількох тижнів до одного року; г) надтривалу 
– від одного року і триваліше. 

За масштабом завдань виділяють психокорекцію: а) загальну; б) часткову; 
в) спеціальну [1; 2; 5].  

У кожній конкретній ситуації необхідності здійснювати психокорекційну 
роботу практичний психолог має, врахувавши всі її визначальні особливості, 
передовсім, особисісно-психологічну, в широкому сенсі (включаючи і 
відповідну соціально-поведінкову її вираженість) проблемність клієнта 
(клієнтів), з яким повинна проводитись конкретна така робота, обрати той 
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конкретний формат здійснення психокорекційного процесу (поєднання, 
приміром, короткотривалості зі системно-програмованістю), який постане 
оптимальним для цілей реалізації цього процесу в даній ситуації.  

При цьому слід враховувати ту обставину, що в сучасній психокорекції 
виділяють декілька основних підходів та низку додатково-доповнюючих. До 
перших відносять психодинамічний (психоаналітичний) підхід, 
біхевіористичний (поведінковий) підхід, когнітивний підхід, гуманістичний 
підхід, арт-підхід, до других – феноменологічний, психосинтетичний, 
казкотерапевтичний тощо. На практиці часто застосовують поєднання 
елементів декількох психоорекційних підходів, зокрема, коли реалізують 
особистісно орієнтовану психокорекційну роботу [3; 4]. 

Таке поєднання у багатьох випадках дозволяє адресніше зорієнтувати 
здійснювану психокорекційну роботу суто на індивідуальні особливості 
конкретного клієнта, за необхідності відходячи від жорсткого прив’язування до 
концептуальних засад певного теоретичного підходу в площині реалізації 
психокорекційної практики. Це загалом сприяє підвищенню ефективності 
психокорекційної роботи практичних психологів. 
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ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 

Психологічні труднощі, з якими стикається фахівець педагогічного 
профілю з приходом на роботу (учитель, психолог, філософ, культуролог) 
зумовлюються переважно низьким рівнем як загальної, так і професійної 
психологічної культури, а відтак цілеспрямоване формування цих феноменів в 
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процесі підготовки спеціаліста сприяло б значному зменшенню конфліктів, 
встановленню позитивних взаємовідносин з колегами, учнями, батьками. 

У найбільш загальному розумінні психологічна культура включає: вміння 
розбиратися в психології інших людей; вміння емоційно відгукуватися на 
поведінку і стан співбесідника; вміння застосовувати засоби впливу, які 
відповідають індивідуально-психологічним особливостям кожного [1; 4]. 

Психологічна культура формується на основі власного стихійного досвіду 
спілкування, який, на жаль, не завжди є ефективним, оскільки в людини 
виробляються і закріпляються стереотипи мислення, які важко подолати, а, 
опираючись на деякі позитивні ситуації спілкування, індивід продовжує вірити 
в правильність цих стереотипів. Можливе і цілеспрямоване формування 
психологічної культури, яке включає: 

– збагачення науковими психологічними знаннями (когнітивний 
компонент); 

– формування здатності до співпереживання, до емпатії (емоційний 
компонент); 

– вправляння в такій поведінці, яка не принижувала б гідності інших 
людей (поведінковий компонент) [1]. 

Цей процес може бути більш або менш успішним в залежності, за нашим 
припущенням, від рівня особистісної зрілості студента. 

Особистісна зрілість – це якість, яка визначається, перш за все, віком 
людини аналогічно фізичній зрілості. Стосовно особистості мова йде про 
засвоєння моральних норм, принципів міжособистісного спілкування, 
поведінки в колективі і т.д. 

Водночас, особистісна зрілість не є функцією лише віку, результатом 
дорослішання. Вона визначається і тими конкретними умовами, в яких 
формується і з якими вступає у взаємодію особистість. А тому є приклади як 
ранньої зрілості, так і дорослої інфантильності. Можна гіпотетично 
стверджувати, що в особистісній зрілості відображається рівень психологічної 
культури особистості, а успішність процесу формування психологічної 
культури особистості визначається особистісною зрілістю. Тобто ми виходили з 
припущення, що ці процеси органічно взаємопов’язані та обумовлюють один 
одного [3]. 

Особливості особистісної зрілості майбутніх практичних психологів ми 
виявляли за допомогою «Тесту-опитальника особистісної зрілості» Ю. З. 
Гільбуха [2]. Дослідження проводились в ЛНУ імені І. Франка з майбутніми 
філософами, психологами та культурологами. 

Загальна тенденція в процесі професійної підготовки майбутнього 
фахівця свідчить про підвищення психологічної зрілості від 1-го до 5-го курсу, 
що відбувається під впливом як набуття життєвого досвіду, так і отримання 
знань, умінь та навичок в результаті психологічної просвіти. Розглядались 
особливості розвитку окремих аспектів особистісної зрілості, які, водночас, 
можуть виступати показниками емоційно-мотиваційного та поведінкового 
аспектів психологічної культури студентів. 

1. Мотивація досягнення, як компонент особистісної зрілості, є загальною 
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спрямованістю діяльності індивіда на значущі життєві цілі, прагненням до 
повної самореалізації, самостійності, ініціативності, прагнення до лідерства, 
досягнення високих результатів в діяльності. У ряді досліджень (В. Г. Леонтьєв, 
А. К. Маркова, М. І. Ніколюкіна, Ю. М. Орлов, Р. І. Спентор, Л. М. Яворівська) 
мотивація досягнення визначається як система самооцінки особистості і склад її 
функціональних елементів: а) перцептивна готовність до розпізнавання 
існуючого й очікуваного рівня виконання діяльності; наявність перцептивних 
еталонів успіху в різних видах діяльності людини; б) передбачення радості від 
задоволення потреби шляхом редінтеграції (відновлення) переживань, 
пов’язаних у минулому з досягненням успіху; в) нешаблонні засоби досягнення 
успіху, в яких знаходиться самовираження індивідуальності, її індивідуальна 
стратегія успіху; г) включення образів досягнення в Я-концепцію. 

Спеціальне дослідження Л. П. Шумакової, присвячене виявленню 
особливостей розвитку мотивації досягнення особистості психолога-практика в 
процесі професійної підготовки, показало, що мотивація досягнення пронизує 
усі структури особистості практикуючого психолога. Дослідниця розглядає 
мотивацію досягнення практикуючого психолога як систему його самооцінок у 
зв’язку з вагомими компонентами професійної діяльності психолога-практика: 
фізичним і психічним станом, інтелектом, гуманістичною спрямованістю, 
особливостями соціально-перцептивної підструктури та психологічною 
перцепцією, світоглядною позицією та життєвим досвідом особистості, тобто в 
контексті системного підходу до засобу зв’язку суб’єкта діяльності й умов 
діяльності. Розвиток мотивації досягнення практикуючого психолога 
відбувається, як показало дослідження Л. П. Шумакової, в результаті 
формування інтенціональності дій практичного психолога при виникненні 
відчуття причетності до значущої професійної групи за допомогою модульно-
розвивальної системи навчання. 

Аналіз наявних досліджень з проблеми мотивації досягнення та її 
формування у майбутніх фахівців зумовлюють припущення про позитивну 
кореляцію цього аспекту особистісної зрілості з таким показником 
психологічної культури студента, як академічна успішність з психологічних 
дисциплін. 

Кількісний аналіз результатів дослідження показав у цілому високий 
рівень розвитку мотивації досягнення (2/3 від числа опитаних), який тримається 
продовж всього періоду навчання. Лише третина студентів показала 
задовільний рівень мотивації досягнення. Дуже високий та незадовільний рівні 
не виявлені. Причому, як свідчить аналіз, високий рівень мотивації досягнення 
властивий всім студентам з високим балом успішності з психологічних 
дисциплін та більшій кількості з середнім. Студенти з низькою 
результативністю успішності з психології мають задовільний рівень мотивації 
досягнення. Все це є показниками позитивної кореляції між цими 
стандартизованими параметрами. 

Друга шкала особистісної зрілості – це «ставлення до свого Я (Я-
концепція)». Ця шкала оцінює особистість людини за такими параметрами 
зрілості, як впевненість у своїх можливостях, задоволення своїми здібностями, 
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темпераментом і характером, своїми знаннями, вміннями і навичками. 
Водночас цей аспект виявляє такі суттєві параметри поведінки, як адекватна 
самооцінка, висока вимогливість до себе, відсутність самозадоволення, 
скромність, повага до інших. В шкалі ставлення до власного «Я» (Я-концепція) 
виділяється: дуже високий рівень, високий, задовільний та незадовільний.  

Аналіз отриманих даних свідчить в цілому про переживання негативного 
ставлення майбутніх фахівців до свого «Я». Незадовільний рівень виявлено у 
76,2 % опитаних першокурсників, задовільний – у 19 %, і лише 4,8 % показали 
високий рівень. І хоча загальна тенденція між успішністю студентів та рівнем 
ставлення до себе не зафіксована, в цілому така негативна «Я-концепція» 
майбутніх філософів, культурологів, психологів є тривожним симптомом, 
оскільки може виступати суттєвою перешкодою, гальмівним фактором у 
формуванні психологічної культури та самоактуалізації особистості 
майбутнього фахівця. 

Опитування студентів випускного курсу показало незначні зрушення в 
цьому співвідношенні більше половини випускників засвідчили негативне 
ставлення до свого «Я». 

Отримані дані обумовили необхідність більш глибокого виявлення 
особливостей самосприйняття та самоставлення до власного «Я». З цією метою 
було проведено емпіричне дослідження установок особистості на себе за 
допомогою методики «Self-attitudes test» М. Куна і Т. Макпартленда. Автори 
виходять з того, що «Особистісне Я» являє собою набір установок на себе (Self-
attitudes), що відповідає поглядам Міда на себе як на об’єкт, який в більшості 
випадків відповідає іншим об’єктам та його уявленню про об’єкт як про план 
дій (тобто установці). 

При опитуванні студентам пропонувався листок паперу з інструкцією: 
«Нижче на сторінці Ви бачите 20 пронумерованих пустих рядків. Напишіть на 
кожному з них відповідь на просте запитання «Хто Я ?». Напишіть просто 20 
різних відповідей на це запитання. Відповідайте так, нібито Ви відповідаєте 
самому собі, а не комусь іншому. Розміщуйте відповіді в тому порядку, в якому 
вони приходять Вам в голову. Не турбуйтесь про логіку їх розміщення чи 
важливість. Пишіть швидко, оскільки Ваш час обмежений». 

Обробка відповідей здійснюється методом контент-аналізу. Всі відповіді 
групуються за двома категоріями: суб’єктивна чи об’єктивна. Ці змістовні 
категорії характеризують, з одного боку, віднесення себе до групи чи класу, чиї 
межі та умови членства знають усі, тобто конвенціональне, об’єктивне 
називання, а з іншого боку, характеристики себе, пов’язані з групами, класами, 
рисами, станами чи іншими моментами, які для їх виявлення вимагають чи то 
вказівки самого респондента, чи для цього необхідно співвіднести його з 
іншими людьми, тобто суб’єктивна характеристика. Прикладами першої є такі 
характеристики себе як «студент», «дівчина», «дочка», «майбутній філософ», 
тобто те, що відноситься до об’єктивно визначених статусів і класів. 
Прикладами суб’єктивних категорій є поняття «хороший студент», «красива», 
«ледача», «невисока» і т.д. 

У психологічній літературі є вказівки на те, що у тих, хто при відповідях 
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на тест використовує дуже мало чи зовсім не використовує об’єктивних 
характеристик, є симптоми емоційних розладів. 

Запитання «Хто Я ?» є саме таким, яке логічно повинно пов’язуватись з 
тим, з чим себе ідентифікує індивід, тобто з тим соціальним статусом і з тими 
якостями, які, на його думку, з цим пов’язуються. Прохання писати так, «ніби 
Ви пишете самому собі», покликане виявити загальні установки індивіда на 
самого себе, а не окремих специфічних установок, які можуть бути пов’язані з 
ситуацією дослідження чи впливом експериментатора. Вимога методики саме 
20 характеристик, пов’язаних з уявленням про власну ідентичність, 
пояснюється тим, що природа індивідуальних статусів є складною і 
багатоаспектною. 

Розподіл відповідей на об’єктивну та суб’єктивну категорії пов’язаний з 
теоретичними уявленнями про «особистісне Я» як інтеріоризацію 
індивідуальної позиції в соціальній системі. Відмінності в ідентифікації 
«особистісного Я» еквівалентні тому, як індивіди пов’язують свою долю з 
рядом можливих груп. 

Порядок відповідей є відображенням «Я-концепції» особистості. 
Об’єктивний компонент «Я-концепції» є більш вираженим, тобто об’єктивні, 
соціально підкріплені установки, знаходяться зверху ієрархії установок на себе. 
Суб’єктивні установки є результатом інтеріоризації індивідом тих об’єктивних 
соціальних статусів, які він займає. Але оскільки люди організують і 
направляють свою поведінку відповідно до суб’єктивних ідентифікацій, то для 
передбачення поведінки особистості потрібно знати її суб’єктивне визначення 
своєї ідентичності. 

Результати дослідження засвідчили, перш за все, те, що студенти 
спочатку схильні називати більшість об’єктивних характеристик, а потім 
суб’єктивні. Наприклад: 

– людина, особистість, індивідуальність, лікар душі, зірка на небі, перо 
крила янгола, світло-сірий лабіринт, квітка навесні, щаслива дочка, добра 
подруга, надійний друг, вірна коханню, домовий, хазяйка, промінь сонця, дощ, 
хоробра, рішуча, смілива, віддана своїй праці (Олена П.); 

– студентка, кохана, смілива, точна, впевнена, наполеглива, лабільна, 
ледача, в’яла, депресивна, тактовна, ненав’язлива, невтомна, корисна, 
працездатна, добра, безвідмовна, співчутлива, терпелива (Катя 3.); 

– особистість, чоловік, студент, молода людина, майбутній 
психоаналітик, спортсмен, ледачий, любить погуляти, холостяк, мужній, 
боягуз, веселий, «базіка», син, громадянин України, розумний, некурець, 
непитущий, приязний, любить поспати (Сергій Б.). 

Водночас, як бачимо з прикладів, часто зустрічаються «помилки», тобто 
повернення до об’єктивних характеристик поміж суб’єктивних. 

Аналіз представлених «Я-концепцій» показав різне співвідношення 
об’єктивних і суб’єктивних характеристик, а також помітне переважання в 
суб’єктивних характеристиках позитивних за своїм змістом. Більшість взагалі 
не давала собі негативних характеристик, що, в цілому, свідчить про позитивну 
«Я-концепцію». На перший погляд це здається неправомірним, оскільки 
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результати дослідження особистісної зрілості за шкалою ставлення до власного 
Я («Я-концепція») показали переважання задовільного та незадовільного рівнів. 

Ми пояснюємо проявлену тенденцію, по-перше, високою мотивацією 
досягнення, яка, не підкріплюючись поки що реальними успіхами, зумовлює 
негативне ставлення до себе. По-друге, на нашу думку, в прагненні представити 
передусім позитивні установки беруть участь захисні механізми індивіда. 

Аналіз кількісних даних результатів дослідження показав також певні 
зв’язки між успішністю студентів з психологічних дисциплін (когнітивний 
компонент психологічної культури) та ставленням до себе. Чим вищий рівень 
успішності, тим більше об’єктивних (локусних) характеристик називав 
респондент і тим позитивніше виявляв загальне ставлення до себе та 
особистісну зрілість. При низькій особистісній зрілості, яка корелює, як 
правило, з низькою результативністю в навчанні, спостерігалось переважання 
суб’єктивних характеристик та незадовільний рівень ставлення до себе. 

Отримані дані свідчать про важливість характеру установок на себе, 
характеру «Я-концепції» для процесу формування психологічної культури 
особистості та необхідність вироблення об’єктивних, конструктивних 
установок. 

Третя шкала особистісної зрілості дає показники почуття громадянського 
обов’язку, з чим пов’язані такі якості, як патріотизм, інтерес до суспільно-
політичного життя, почуття професійної відповідальності, потреба в 
спілкуванні. За методикою існують такі рівні: дуже високий, високий, 
задовільний і незадовільний. 

Серед опитаних студентів найбільша кількість виявилась з високим 
рівнем почуття громадянського обов’язку (47 %) і незадовільним (38,9 %). 
Процент респондентів з дуже високим та задовільним рівнями незначний 
(відповідно 4,7 % та 9,4 %). Причому зв’язку між успішністю студентів з 
психологічних дисциплін та рівнем розвитку почуття громадянського обов’язку 
практично не виявлено. Студенти з низькою та середньою результативністю у 
навчанні в окремих випадках показували високий інтерес до суспільно-
політичного життя та почуття патріотизму, і навпаки. Більш високі рівні цієї 
шкали зафіксовано у студентів-хлопців. У цілому така нерівномірність може 
пояснюватися особливостями перехідного періоду в Україні, гострою 
політичною боротьбою, економічним занепадом в країні, що може викликати 
або підвищений інтерес до суспільно-політичних подій, або повне збайдужіння 
до них. 

Водночас припускаємо також, що дана шкала, оскільки вона включає 
лише 6 запитань, може бути не зовсім об’єктивною щодо такого широкого кола 
запитань і вимагає додаткових даних за іншими методиками. Ми залишаємо це 
питання відкритим, оскільки воно не є основним для розв’язання поставленої 
нами проблеми. 

Четверта шкала опитувальника особистісної зрілості спрямована на 
виявлення життєвих установок. У цей термін вкладається розуміння відносності 
сенсу життя, переважання раціонального над емоційним, емоційної 
врівноваженості, розсудливості (на противагу імпульсивності). 
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Рівневі оцінки шкали виокремлюють: дуже високий рівень, високий, 
задовільний, незадовільний. 

За результатами обстеження, з дуже високим рівнем студентів не 
виявлено; з високим – 19 %, із задовільним – 43 % та незадовільним – 38 %. 
Помітний зв’язок між рівнем особистісної зрілості та рівнем життєвих 
установок. Окрім того, в студентів з високим рівнем життєвих установок 
зафіксовано переважання об’єктивних установок по відношення до себе та вищі 
показники успішності з психологічних дисциплін, що підтверджує зв’язок 
особистісної зрілості студентів з їх психологічною культурою. 

П’ята шкала опитувальника особистісної зрілості характеризує здатність 
індивіда до встановлення психологічної близькості з іншими людьми. У це 
поняття включаються такі особистісні якості, як доброзичливість до людей, 
емпатія (здатність до співпереживання), уміння слухати, потреба в духовній 
близькості з іншими людьми, що, по суті, є емоційним компонентом 
психологічної культури особистості. 

За цією шкалою виділяються: дуже високий рівень, високий, задовільний 
та незадовільний. 

Результати показали, що більша половина студентів як початківців, так і 
випускників показали незадовільний та задовільний рівні цієї шкали, а це 
свідчить про недостатню сформованість емоційного компонента психологічної 
культури у майбутніх фахівців, від якого безпосередньо залежить і 
поведінковий компонент – встановлення щирих, емпатійних, толерантних 
стосунків зі своїми вихованцями, студентами, батьками, друзями. 

Отже, проведене дослідження показало тісний зв’язок між особистісною 
зрілістю студентів та їх психологічною культурою. Більш високі показники 
психологічної культури властиві студентам з високою мотивацією досягнення, 
загальною спрямованістю індивіда на значущі життєві цілі, прагненням до 
самореалізації, самостійності, ініціативності, прагненням досягти успіху в 
професійному становленні, позитивній «Я-концепції» та переважанні 
об’єктивних установок на себе, наявністю почуття громадянського обов’язку та 
професійної відповідальності, емоційною врівноваженістю, доброзичливістю, 
емпатійністю, уміннями встановлювати близькі стосунки з іншими людьми. 

Можна стверджувати, що психологічна зрілість особистості майбутнього 
фахівця та адекватність його самосприймання водночас є відображенням ріння 
його психологічної культури. 

Оскільки певні характеристики психологічної зрілості можуть бути, як 
свідчать спеціальні дослідження предметом цілеспрямованого формування 
(мотивація досягнення, адекватність самоставлення, Я-концепція, емпатія) 
активними соціально-психологічними методами навчання в процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців, то можна припустити, що 
опосередкованим результатом такої роботи буде підвищення всіх компонентів 
психологічної культури студентів. Перевірка даного припущення і буде 
предметом наших подальших наукових розробок. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ВИКЛАДАЧА  ВИЩОЇ  ШКОЛИ 
 

За часів незалежності України значно поглибилось розуміння місця і ролі 
вищої школи в житті суспільства, відбувся розвиток її соціальних, політичних, 
економічних функцій. Ще більше почала усвідомлюватися роль вищої школи, 
вищої освіти в житті кожної людини, в її формуванні як особистості, в розвитку 
індивідуальних здібностей, інтересів. 

Воднораз ставляться високі вимоги до особистості викладача. У системі 
вищої освіти якість підготовки фахівців оцінюється якістю навчально-
виховного процесу. Головне його завдання – спрямованість на те, щоб 
забезпечити підготовку конкуренто-спроможного, висококваліфікованого, 
гармонійно розвиненого фахівця, здатного відповідати на виклик часу. А для 
виконання даного завдання потрібно, щоб викладач був особистістю і 
професіоналом з великої літери. 

До особистості викладача в сучасному суспільстві висуваються високі 
вимоги. Узагальнюючи до мінімуму можна виділити такі: професійно-
педагогічна культура і майстерність, досвід діяльності з різними категоріями 
учнів, культура науково-педагогічної і науково-методичної роботи. 

Професійно-педагогічна діяльність викладача – завжди творча, оскільки 
ті, кого навчають, і їхні колективи є різноманітними за інтересами, рівнем знань 
і вмінь, за психологічним кліматом. Тому вимоги до педагога висуваються як 
до творчої особистості, здатної до постійного самовдосконалення. 

Проблема становлення особистості професіонала визначається роллю і 
значенням трудової діяльності в житті людини. Вона створює умови для 
самореалізації і самоствердження особистості, для пізнання оточуючого світу і 
спілкування, для забезпечення матеріального достатку та створення 
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матеріальних і духовних цінностей. 
Ефективність будь-якої професійної діяльності залежить від ряду умов і 

груп факторів, що підтверджують результати багато численних теоретичних і 
прикладних досліджень з проблем ефективності трудової діяльності, 
закономірностей формування професіоналізму, психології особистості, 
психологічних професійно важливих якостей, виконаних в рамках загальної 
психології (Б. Г. Ананьєв, А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов та ін.), психології праці 
(Є. А. Клімов, К. К. Платонов, В. Д. Шадріков та ін.), акмеології (А. А. Бодалев, 
А. А. Деркач, В. Г. Зазикін, Н. В. Кузьміна, А. А. Реан та ін.). 

Т.В.Кудрявцев і В. Ю. Шегуров [3] вважають, що еталонна модель 
професіонала не є еквівалентом уявлення особистості про професію, оскільки 
створюючи її, особистість в якійсь мірі виражає в ній себе, і в цьому смислі 
дана модель є своєрідною проекцією її спрямованості. Відмічені в процесі 
професійного становлення зміни індивідуальних еталонних моделей 
професіонала є показниками і критеріями відношення особистості до себе як до 
суб’єкта професійної діяльності. 

Професійне становлення особистості викладача – це складне й 
багатовимірне явище перетворення особистості, починаючи від часу її 
студентства і до педагогічної діяльності. В цьому явищі можна виділити такі 
моменти: 

– виникнення в особистості тих професійних якостей, яких у неї не було, 
але які відповідають найголовнішим вимогам, що їх висуває професія; 

– рівень розвитку професійної культури, на якому професійні якості вже 
сформовані, але професійна діяльність не набула завершеної форми; 

– рух і розв’язання суперечності між існуючими рефлексивними 
уявленнями, способами мислення, знаннями, вміннями й навичками 
педагогічної діяльності та недостатністю досвіду їх реалізації на практиці, між 
минулим досвідом особистісного розвитку (здобуття знань, набуття 
педагогічної техніки, вмінь і навичок) і майбутнім розвитком педагогічної 
майстерності та професійної культури, між двома етапами усвідомлення свого 
«Я»: «Я – студент, що опановує педагогічну професію» та «Я – вчитель, що 
навчає і виховує». 

Спеціалісти єдині в думці, що кожна людина як особистість може 
реалізувати покладені на неї функції, якщо самостійно усвідомить смисл життя 
й невпинно вдосконалюватиме свою свідомість і професійні якості, своє 
ставлення до світу  й самої себе. 

Важливе значення в підвищенні ефективності діяльності викладача 
відіграє його професійна самосвідомість. Самосвідомість є механізмом, який 
виконує активну функцію саморегуляції. Лише, усвідомивши себе в ролі 
викладача, людина відкриває для себе можливості активного професійного 
саморозвитку, з наміром формувати в себе професійно значущі якості 
особистості і педагогічної майстерності. 

В формуванні самосвідомості особливу роль відіграють рефлексивні 
процеси, процеси аналізу і прогнозування ефективності дій вчителя по 
відношенню до студентів і самого себе. Такі прогнози можуть будуватися на 
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основі оцінки свого перспективного, актуального і минулого професійного 
розвитку особистості. З самооцінки викладача свого «актуального Я», 
«ретроспективного Я», «ідеального Я» і «рефлексивного Я» складається 
самосвідомість. 

Професійна самосвідомість вчителя, викладача розпочинає формуватися 
вже в період навчання у вищій школі і становлення його, на думку 
В.П.Саврасова, визначається впливом двох факторів. Один з них зв’язаний з 
процесом засвоєння студентами – майбутніми викладачами професійних 
цінностей, понятійного і концептуального апарату дисциплін психолого-
педагогічного циклу, в термінах можуть бути усвідомлені властивості й 
особливості власного «Я» як професійно значущих. Другим фактором розвитку 
професійної самосвідомості є сама реальна педагогічна діяльність, в ході якої 
проявляються, об’єктивуються для інших і для себе професійно важливі 
властивості і особливості майбутнього вчителя [7]. 

Передумовами розвитку професійної самосвідомості, на думку 
С. В. Васьковської є наступні психологічні умови: звернення свідомості 
вчителя на себе як на суб’єкта професійно-педагогічної діяльності; постановка 
цілей саморозвитку; залучення для роботи і самосвідомості професійно-
наукової термінології і понять; інтеріоризація еталонних характеристик 
діяльності; здатності до рефлексії; усвідомлення труднощів в педагогічній праці 
і їх вербалізація; обов’язкове використання колективних форм діяльності, в 
яких завдяки груповій апперцепції відбувається корекція індивідуальних 
способів  роботи, а також засвоєння професійних еталонів і зразків; залучення 
діючих або майбутніх вчителів в професійно-нормативні відношення; 
формування і наявність правильного оцінного відношення до себе. 

Професійне становлення фахівця зумовлено його готовністю до 
професійної рефлексії. Підготовка до рефлексивних дій  як важлива особливість 
є обов’язковою в процесі професійного становлення майбутнього педагога, 
запорукою розвитку його професійних якостей, а також механізмом, який 
забезпечить у майбутньому неперервність професійного розвитку викладача 
[6]. Рефлексія в професійному становленні майбутнього викладача є не лише 
засобом, але й метою навчання, не лише процесом самопізнання, але і змістом, 
джерелом особистісного досвіду, чинником актуалізації розвитку професійної 
культури. 

Структура професійної діяльності і її зміст не залишається незмінною, 
вона змінюється з особистим розвитком спеціаліста, який знаходить в ній все  
нові грані, новий зміст, нові форми в рамках тієї ж професії. В цьому плані 
розвиток особистості стимулює зміну професійної діяльності, поглиблене 
уявлення про неї. 

Метою формування особистості фахівця є його готовність виконувати на 
кваліфікованому рівні відповідну професійно-трудову діяльність після 
закінчення вищої школи. 

Формування особистості фахівця проходить як процес її 
професіоналізації, що виявляється у таких напрямах: 

– професійної спрямованості й професійно важливих якостей особистості 
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майбутнього фахівця; 
– професійної «Я»-концепції; 
– системи професійного досвіду фахівця (його знань, навичок, умінь) та 

здатності до самостійного його розвитку; 
– професіоналізація пізнавальних психічних процесів (професійне 

сприймання і професійна спостережливість, професійна пам’ять, професійна 
уява, професійне мислення. 

Якими ж основними видами робіт має опанувати педагог початківець, з 
чого розпочинати шлях до досягнення власного соціально значимого ідеалу? До 
основних видів робіт, що сприяють формуванню професійних і особистісних 
якостей і здібностей викладача належить[1]: 

1. Майстерність саморегуляції. 
2. Педагогічне співробітництво з тими, кого навчають, і їхніми 

колективами, з урахуванням інтересів, здібностей, рівня культури і виду 
діяльності. 

3. Проведення бесід (з колегами, тими, кого навчають, і їхніми батьками), 
загальна ерудиція. 

4. Культура ведення ділової розмови. 
5. Організація колективу тих, кого навчають, на проведення різного виду 

робіт. 
6. Проектування розвитку особистості (в тому числі своєї ) й уміння 

керувати цим процесом. 
7. Проектування розвитку колективу і регулювання цим процесом. 
8. Педагогічна компетентність (ухвалення правильних рішень у різних 

педагогічних ситуаціях). 
9. Розв’язання конфліктних ситуацій (як учасника, так і спостерігача). 
10. Здійснення контролю і самоконтролю, корекції процесу навчання, з 

використанням різних форм такого контролю з наступним аналізом. 
11. Проведення фронтально-колективного навчання в різних його формах. 
12. Майстерність індивідуального і диференційованого навчання і 

виховання. 
13. Використання активних форм організації навчання в різних його 

формах. 
14. Ораторська майстерність, артистизм (педагогічна техніка). 
15. Культура інтелектуальної діяльності. 
16. Майстерність використання засобів навчання. 
17. Уміння правильно оцінювати результати навчальної діяльності в 

різних формах. 
18. Самовиховання, самоконтроль. 
Очевидно, володіння наведеними вище вміннями (професійно значущими 

якостями) можливе тільки при певному досвіді роботи, бажанні досягти 
власний соціально значущий ідеал. На  шляху досягнення такого ідеалу педагог 
– початківець стикається з труднощами, причинами яких можуть бути як 
зовнішні, так і внутрішні фактори. 

Джерелом внутрішніх факторів може бути недостатність розвитку таких 
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психофізіологічних якостей: відхилення сенсомоторної координації, емоційна 
неврівноваженість, фізичне нездоров’я. 

До зовнішніх факторів, які можуть бути усунені, можна віднести: 
1) порушення балансу між навчальними, розвиваючими і виховними 

завданнями, відсутність зв’язку між ними; 
2) фрагментарність у вивченні особистості того, кого навчають, 

статичність сприйняття його особистості, ототожнення знань і здібностей; 
3) недостатня повнота і системність психологічних знань, недостатня 

рефлексія і низька критичність стосовно себе та своєї діяльності; 
4) навчання, спрямоване на репродуктивну діяльність тих, кого навчають, 

ігнорування мотиваційного аспекту, спрямованість на оцінювання й 
ототожнення оцінки та особистісних якостей; 

5) акцентування уваги на зовнішню сторону поводження тих, кого 
навчають, бажання нав’язати власні стереотипи поводження, оцінювання й 
ототожнення окремих вчинків тих, кого навчають, поза контекстом загального 
поводження; 

6) бар’єр міжособистісного спілкування, що включає як комунікативний, 
так і культурний та віковий аспекти. 

Крім перерахованих факторів, у розвитку особистості на професійному 
шляху можуть відмічатися, так звані, «біографічні кризи»[2]: 

1. Криза нереалізованості виникає, коли в суб’єктивній картині життєвого 
шляху слабо  представлені реалізовані зв’язки подій життя, коли в новому 
соціальному середовищі недостатньо оцінюються попередня підготовка 
людини, її досвід і кваліфікація. 

2. Криза спустошення розвивається, коли в суб’єктивній картині 
життєвого шляху слабо представлені актуальні зв’язки, які ведуть від минулого 
і теперішнього в майбутнє, і коли пов’язаний з душевною втомою, 
переживаннями невизначеності положення, зниженням привабливості 
професійних цілей. 

3. Криза безперспективності зароджується, коли в свідомості слабо 
представлені потенціальні зв’язки подій, планів, мрій про майбутнє і т.п. 

Усунення перерахованих вище факторів, що обумовлюють  труднощі в 
досягненні педагогічної майстерності, можливе за правильної організації 
навчально-виховного процесу, що включає як школу педагогічної майстерності, 
так і «психологічний лікнеп». Загальновідомим є факт, що молодий викладач 
компенсує нестачу досвіду і методичних знань активністю, високою 
працездатністю. 

Професіоналізація особистості є процесом динамічним, кожна стадія, 
фаза якого своєрідно детермінує розвиток особистості. Як відзначає 
А. К. Маркова, професіоналізм – це більшою мірою «мотивація особистості 
людини праці, система її устремлінь, ціннісних орієнтацій, зміст праці для 
самої людини» [4]. 

Формування професіоналізму в будь-якій сфері діяльності має потребу в 
сформованості у фахівця (і нинішнього, і майбутнього) такої важливої якості, 
як аутопсихологічна компетентність. 
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Уперше поняття аутопсихологічної компетентності було введено 
Н. В. Кузьміною і Г. І. Метельським [5]. Як відзначає Н. В. Кузьміна, 
аутопсихологічна компетентність – це система знань, умінь і навичок, 
поінформованість «… про способи професійного удосконалення, а також про 
сильні і слабкі сторони власної особистості та її діяльності, і про те, що і як 
потрібно зробити по відношенню до самого себе, щоб підвищити якість праці» 
[5]. Формування аутопсихологічної компетентності залежить від рівня розвитку 
соціального інтелекту, тобто від стійкої здатності розуміти самого себе й інших 
людей, їхні взаємини. 

Сутність аутопсихологічної компетентності складають: уміння 
особистості розвивати і використовувати власний психічний потенціал; через 
зміну свого внутрішнього стану створювати сприятливу для продуктивної 
діяльності ситуацію; здобувати знання, уміння і навички, закріплювати і 
контролювати їх; перебудовуватися при виникненні непередбачуваних 
обставин і т.д. 

Складовими аутопсихологічної компетентності особистості професіонала 
є: 1) аутопсихологічна діяльність як процес внутрішньоособистісної 
психологічної діяльності до саморозвитку; 2) результат аутопсихологічної 
діяльності, що виявляється в аутопсихологічних здібностях, уміннях і навичках. 

Аутопсихологічна компетентність полягає в уміннях здійснювати: 
1) самодіагностику для самоаналізу, самооцінки, самовизначення, 
самосвідомості і самоконтролю; 2) самокорекцію для вирішення особистих 
проблем і зміни внутрішнього психічного стану; 3) самомотивування; 
4) ефективну роботу з інформацією; 5) психолінгвістичну компетентність і ін. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що професійне 
становлення особистості викладача вищої школи залежить від багатьох 
факторів, а саме формування аутопсихологічної компетентності, рефлексії, 
самосвідомості. 
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ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ 

ДЛЯ  МАЙБУТНІХ  ПСИХОЛОГІВ 
 

Загалом сучасне життя вимагає від людини використання та активного 
включення внутрішніх ресурсів, свідомої активності, гармонійного розвитку і 
творчої самореалізації у конкретній професійній діяльності.  

Надвисокі вимоги до сучасної людини в усіх сферах життєдіяльності 
призводять до значних внутрішніх проблем, на які не можуть не зважати 
науковці. Наука повинна віднайти або ж створити можливості допомогти 
кожній людині адаптуватися до нових умов і водночас не втратити себе, 
максимально розкрити внутрішні ресурси, стати психічно здоровою й 
гармонійною особистістю. Особливо гостро ця проблема постає при підготовці 
молодих спеціалістів до тих професій, де особистість фахівця є головним 
інструментом його діяльності, таких, як професія психолога.  

Проблема зв’язку професійної діяльності з властивостями особистості 
була предметом дослідження багатьох психологів. Так, Б.Г. Ананьєв, Б.М. 
Теплов, С.Л. Рубінштейн, О.Г. Ковальов, В.М. М’ясищев об’єнували і 
пов’язували між собою успішність професійної діяльності особистості з 
наявністю у неї певних здібностей. Розвиток окремих професійно важливих 
якостей у зв’язку з професійною діяльністю; їх структурування; 
гетерохронність змін, фази становлення досліджувалися В.О. Бодровим, В.Л. 
Марищуком, В.Д. Шадріковим, В.М. Дружиніним та іншими. Загальний 
висновок полягає у тому, що структурні компоненти професійної діяльності і 
структурні компоненти суб’єкта цієї діяльності є своєрідним 
взаємообумовленим сплавом зовнішньо предметного і внутрішньо психічного.  

Мітіна Л.М. (2005, 2009) стверджує, що методологічно центральною є 
необхідність розгляду особистісного і професійного розвитку як 
взаємодоповнюючих й взаємообумовлених процесів, що почергово є один для 
одного то засобом, то результатом розвитку на різних етапах онтогенезу. Автор 
трактує професійний розвиток як зростання, становлення, інтеграцію й 
реалізацію у професійній діяльності професійно значущих особистісних 
якостей і здібностей, професійних знань та вмінь, але, головне, – як активне 
якісне перетворення людиною свого внутрішнього світу, що призводить до 
принципово нового його устрою та способу життєдіяльності – творчої 
самореалізації в професії [14].  

У пошуках відповіді на питання щодо критеріїв психологічної зрілості 
особистості фахівця для нас стали цінними ідеї С.Л. Рубінштейна, О.М. 
Леонтьєва, А.В. Брушлінського, Л.І. Божович, К.О. Абульханової Славської, 
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А. Маслоу, А. Адлера, Е. Фрома, А. Бандури, Дж.Г. Оллпорта, Дж. Роттера, Б.С. 
Братуся, А.В. Петровського, В.А.Петровського, В.М. М’ясищєва, О.М. 
Волкової, С.Д. Максименка та ін. 

Зокрема, ми розділяємо погляди С.Л. Рубінштейна, А.В. Брушлінського, 
Л.І. Божович, К.О. Абульханової Славської на суб’єкта діяльності, підтримуємо 
позицію О.М. Волкової, Л.М. Мітіної та ін. щодо принципу суб’єктності у 
професійному розвитку, ідеї А. Маслоу про самоактуалізацію, А. Адлера про 
соціальний інтерес і «креативне Я», Е. Фрома про свободу і продуктивний 
характер, А. Бандури про самоефективність, Дж. Роттера про інтернальність, 
Б.С. Братуся про гуманістичну спрямованість (просоціальність) як критерій 
розвитку особистості, А.В. Петровського про стадії входження у референтну 
групу (соціалізації) як етапи особистісного розвитку, ідеї С.Д. Максименко про 
сутність особистості та етапи її розвитку, В.В. Москаленка про соціальну 
зрілість та ін. 

Психологічно зріла людина – це суб’єкт, що само актуалізується у світі, 
тобто особистість, що здатна до само визначення, самоприйняття, саморозвитку 
і самореалізації.  

Структурними компонентами психологічної зрілості, на нашу думку, є: 
• особистісна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 

характеризують людину як здатну до відповідальної автономії, до 
самовизначення і самоприйняття, відкриту новому досвіду («я знаю хто я, який 
я, чого я хочу і що я можу; я господар своєї долі»);  

• інтелектуальна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 
характеризують людину як здатну до пізнання, до використання набутих знать 
у предметній діяльності, до логічного мислення, до рефлексії і творчості («мене 
цікавить те, чого я ще не знаю; я можу використовувати свої знання, приймати 
зважені й обґрунтовані рішення, аналізувати помилки; мені цікаво створювати 
щось нове, удосконалювати»);  

• емоційна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 
характеризують людину як здатну відчувати і здатну контролювати емоції, 
тобто здатну до адекватної спонтанності та свідомої саморегуляції емоційних 
проявів («я маю право відчувати; я знаю, які емоції можу відчувати і що їх 
викликає; я вмію контролювати свої емоції»);  

• соціальна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 
характеризують людину як здатну здійснювати ефективну взаємодію з іншими 
у системі міжособистісних взаємовідносин, яка ґрунтується на гуманістичних 
принципах, але не призводить до знеособлення й втрати індивідуальності 
самою людиною («я розумію людей і знаю, як з ними поводитися; я відчуваю 
себе причетним до них, вони викликають мій інтерес; я бажаю їм добра і 
готовий прийти на допомогу»). 

Проявом психологічної зрілості у сфері професійної діяльності може бути 
визнана професійна зрілість, яку ми розглядаємо як особистісне новоутворення, 
що виявляється у прагненні та здатності до самовизначення й самореалізації 
засобами суспільно корисної діяльності.  

Професійна зрілість, згідно з нашою концепцією, складається зі стійкої 
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професійної мотивації (спрямованості на досягнення професійного успіху, на 
професійний розвиток і самореалізацію), сформованої професійної ідентичності 
(особистісної диспозиції, що ґрунтується на відчутті причетності до 
професійної спільноти), а також з набутих знань, вмінь та навичок професійної 
діяльності, спеціальних здібностей. Важливим фактором її формування є 
досвід.  

Професійний розвиток практичного психолога неможливий без розвитку 
його психологічної і професійної зрілості, адже основним засобом, що 
стимулює вдосконалення особистості клієнта, є особистість психолога 
професіонала. Основними механізмами такого розвитку виступають 
саморегуляція, самоактивність, саморозвиток людини як суб’єкта діяльності 
(К.О. Абульханова Славська, 1991; А.В. Брушлінський, 1994; Н.С. Глуханюк, 
2000; А.А. Деркач, В.В. Москаленко, 2000, І.С. Кон, 1984; В.Н. М’ясищєв, 1960; 
В.І. Слободчіков, 1995, 2000 та ін.). 

Тому як механізми розвитку готовності до професійної діяльності 
психолога ми виділяємо:  

• механізм емоційно вольової саморегуляції (що передбачає розвиток 
здатності до адекватної спонтанності та свідомої регуляції емоційних проявів);  

• механізм ціннісно-смислової саморегуляції (що передбачає формування 
мотивації професійного розвитку та пере творення мотиву у ціль, тобто 
встановлення відповідності між цілями професійної діяльності та системою 
особистісних цінностей (смислоутворення) і усвідомлення можливості 
реалізації особистісних прагнень засобами професійної діяльності);  

• механізм ідентифікації (усвідомлення і прийняття професійної ролі);  
• механізм самосуб’єктивації (прояв суб’єктної активності по відношенню 

до себе, самотворення себе як суб’єкта життєдіяльності). 
О.С. Штепа (2004) зазначає, що для підготовки справжнього 

професіонала психолога, дійсно здатного зрозуміти внутрішній світ іншої 
людини, зрозуміти її неповторність та допомогти їй успішно вирішити 
проблеми, необхідна цілісна концепція психологічної освіти, яка має включати 
в себе загальний, соціальний, професійний та акмеолого-психологічний 
аспекти [30].  

Р. Кочюнас (1999) пропонує таку модель особистості ефективного 
психолога:  

• аутентичність (як стрижнева риса та екзистенційна цінність);  
• відкритість власному досвіду, щирість та відвертість у сприйманні 

власних почуттів;  
• розвиток самопізнання, адекватна самооцінка;  
• сильна відкрита ідентичність (постійна перевірка життєвих цінностей);  
• толерантність до невизначеності;  
• прийняття особистісної відповідальності;  
• почуття гумору, вміння абстрагуватися від складних ситуацій та 

сприймати їх з іронією;  
• уникання ярликів (безоцінне ставлення до себе і клієнта);  
• постановка реалістичних цілей (вміння оцінити межі своїх 
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можливостей);  
• здатність до співпереживання (вміння зрозуміти позицію іншого) [9]. 
R. George і T. Crstiani називають риси некваліфікованого, «закритого» 

психолога: авторитарність, пасивність, залежність, замкнутість, схильність 
використовувати клієнта для вирішення власних проблем, невміння бути 
терпимим, невротична установка стосовно грошей [9]. 

Отже, критеріями розвитку психологічної готовності до професійної 
діяльності психолога може виступати рівень таких професійно важливих 
якостей та спеціальних здібностей:  

• особистісна готовність: автономність (самостійність, незалежність); 
інтернальність (внутрішній локус контролю); адекватна самооцінка; 
інтегрованість ціннісно-мотиваційної сфери (відсутність виражених внутрішніх 
конфліктів); гуманістична спрямованість особистості;  

• когнітивно операціональна готовність: загальні інтелектуальні здібності; 
вербальна креативність; здатність до рефлексії; прагнення до пізнання та 
саморозвитку; успішність професійного навчання, научіння;  

• емоційно вольова готовність: емоційна стійкість, врівноваженість; 
здатність до саморегуляції та самоорганізації; цілеспрямованість; 
наполегливість;  

• інтерактивна готовність: соціальний інтелект, комунікативні здібності, 
прийняття інших, комунікативна толерантність, емпатійні здібності [27]. 

Отже, проведений аналіз дозволив нам констатувати, що психологічною 
основою готовності до професійної діяльності психолога може бути визнана 
психологічна зрілість, яка складається із особистісної, інтелектуальної, 
емоційної та соціальної зрілості.  

Як показники психологічної зрілості можна виділити: відповідальну 
автономність, самоприйняття, відкритість новому досвіду (прагнення до 
саморозвитку і самовдосконалення), розвинуті інтелектуальні здібності 
(зокрема, научіння, здатність до рефлексії, креативність), здатність до вольової 
та ціннісно смислової саморегуляції, діяльнісну активність (прагнення до 
самореалізації), соціально психологічну компетентність і гуманістичну 
спрямованість. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ САМОСТАВЛЕННЯ 
В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Однією з найважливіших детермінант розвитку людини є її ставлення до 

себе (самоставлення). Самоставлення людини значною мірою визначає оцінку 
формування уявлень про самого себе, забезпечує прогнозування своєї 
соціальної ефективності і ставлення до себе оточуючих, впливає на процеси 
самоактуалізації, самовдосконалення, самореалізації. Це обумовлює важливість 
досліджень самоставлення особистості. 

Проблема самоставлення не є для психології новою, проте, інтерес до неї 
не слабшає. Складністю на шляху вивчення самоставлення є як недостатня 
розробленість, так і різноманіття підходів дослідників до цієї дефініції. У 
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних психологів самоставлення 
розглядається як «установка» (Д.М. Узнадзе), «особистісний смисл» (О.М. 
Леонтьєв), «ставлення» (В.М. Мясищев), «соціальна установка» (І.С. Кон, Н.І. 
Сарджвеладзе), «почуття» (С.Л. Рубінштейн), «самоприйняття» (Д. Марвелл, 
К. Роджерс, Л. Уеллс), «аттітюд» (М. Розенберг, Р. Вільє, К. Куперсміт). 

Існують такі погляди на самоставлення: як емоційне (Р. Бернс, 
Д. Марвелл, К. Роджерс, І.І. Чеснокова), когнітивне (І.С. Кон, М.І. Лісіна, В.Ф. 
Сафін, Л. Уеллс та інші), емоційно-ціннісне утворення (С.Р. Пантілєєв, І.І. 
Чеснокова) або як система аутоустановок (І.С. Кон, Н.І. Сарджвеладзе, В.В. 
Столін). 

Психологами зазначається, що критичним у формуванні самоставлення 
виступає підлітковий вік (І.С. Кон, В.С. Мухіна, І.І. Чеснокова, Д.І. 
Фельдштейн та інші). Це обумовлено невизначеністю і суперечністю розвитку 
особистості на даному віковому етапі. Особливості розвитку особистості в цей 
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період багато в чому визначають і подальший життєвий шлях підлітків. В 
цьому віці найчіткіше проявляються всі особливості психічної сфери 
особистості та виявляються результати батьківського виховання. 
Самоставлення, будучи провідним компонентом структури само- свідомості 
підлітка, обумовлює розвиток в його свідомості цілком нових психологічних 
утворень – рефлексії себе, інших, суспільства. В.М. Даринська, В.М. Дружинін, 
Г.В. Захарова, С.В. Ковальов, Т.Д. Марцінковська, Є.О. Сергієнко, Д.І. 
Фельдштейн, Л.О. Холєва та інші відзначають, що сімейне оточення і, зокрема, 
дитячо-батьківські стосунки є важливим чинником емоційного і психічного 
розвитку дитини, а також формування психологічного простору її особистості. 
Порушення психологічного простору у вигляді розлуки з сім’єю, або з одним із 
батьків (соціальна депривація) негативно впливає на стержневі утворення 
особистості дитини. 

Психологами визначено, що психічна депривація індивіда є станом, який 
виникає в ситуації тривалого незадоволення його життєвоважливих потреб 
(Й. Лангмейєр, З. Матейчек). Цей стан визнається одним із найскладніших та 
руйнівних симптомів негативного впливу виховання за відсутності сімейних 
взаємодій на особистісне зростання дітей, особливо в підлітковий період (Л.І. 
Божович, Дж. Боулбі, Л.С. Виготський, І.В. Дубровіна, В.С. Мухіна, Г.М. 
Прихожан, Н.Н. Толстих, Т.І. Юфер’єва ). 

Вплив сепарації від батьків на розвиток дітей в різноманітних умовах 
вивчали й описували Дж. Боулбі, Д. Берлінгейм, Г.В. Захарова, М.І. Лісіна, Г.М. 
Прихожан. Під впливом соціальних запитів психологи були  орієнтовані на 
вивчення особливостей самосвідомості, Я-концепції та самоставлення осіб з 
неповних сімей або дитячих будинків (Й. Лангмейер, М.Б. Покатаєва, Н.С. 
Фанталова та інші). В той же час досі недостатньо вивченим залишається 
питання впливу розлуки з батьками, що обумовлена позбавленням 
батьківського піклування (при наявності заміщувальної опіки), в дитинстві на 
самоставлення особистості, залишаються не з’ясованими психологічні 
механізми впливу умов соціальної депривації на духовний світ дитини, 
епізодичність (парціальність) або глобальність цих впливів, можливості 
цілеспрямованої корекції самоставлення підлітків. 

Сьогодні особливо актуальною є проблема психічного розвитку та 
особистісного становлення дітей, які перебувають в умовах соціальної 
депривації, зокрема підліткового віку, що пов’язано з особливостями 
переживання ними вікової кризи. Підліткова криза, на відміну від криз інших 
вікових етапів, значно гостріша і триваліша, а нерівномірний і гетерохронний 
характер психофізіологічного та особистісного розвитку підлітка призводить до 
утворення таких внутрішніх позицій, які не можуть бути  реалізовані в умовах 
соціальної депривації. При цьому, внутрішня позиція підлітка, яка пов’язана з 
прагненням бути і вважатися дорослим, зіштовхується з дією зовнішніх 
депривуючих факторів, під впливом яких загострюються його переживання, 
актуалізуючи соціогенні потреби у розумінні, визнанні і прийнятті. Саме 
депривація цих внутрішніх позицій та неможливість їх задоволення визначає 
специфічні труднощі переживання підліткової кризи дітьми, які позбавлені 
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батьківського піклування. 
Мета статті: дослідити психологічні шляхи формування самоставлення в 

контексті психологічної адаптації особистості. 
В умовах кардинальних суспільних трансформацій, які відбуваються в 

сучасному світі, виявляється невизначеність ціннісних орієнтацій і еталонів, на 
основі яких формується і когнітивна, й емоційна оцінка себе і своїх досягнень. 
Це призводить до підвищення невизначеності та  нестійкості «Я – образу», 
наростання емоційного напруження і тривожності, пов’язаних з відсутністю 
чітких і стійких параметрів оцінки себе. Плинність і мінливість соціалізації 
призводять також до відстрочення результатів соціального впливу і, як 
наслідок, також розмивають параметри оцінки та рефлексії себе і своїх якостей 
саме як таких, що позитивно чи негативно впливають на відносини з іншими 
і/або підвищення свого статусу та особистісної самореалізації [3, с. 148]. Це 
істотно підвищує відповідальність людини за свої вчинки, спонукає до більш 
високого рівня усвідомлення, рефлексії себе, ніж у стабільні періоди, а також 
до необхідності усвідомленого та вільного вибору свого шляху в житті, своєї 
позиції. 

Особливо актуальними стають питання співвідношення різних аспектів 
«образу-Я», його когнітивного та емоційного компонентів у зв’язку з тими 
кардинальними трансформаціями, які відбуваються в сучасному світі [3]. Ці 
питання мають як методологічний, так і практичний аспект, тому що пов’язані з 
пошуком нової методології і нових методів дослідження «Я – образу» та з 
пошуками шляхів і стратегій створення адекватної самооцінки, 
диференційованого самоставлення і допомагають людині поєднувати прагнення 
до самоактуалізації, соціалізації та самовизначення. 

Проблема особистісного самовизначення є вузловою проблемою 
взаємодії індивіда і суспільства. Усвідомлена потреба в особистісному 
самовизначенні виникає у людини в підлітковому віці, який є одним з найбільш 
важливих етапів розвитку особистості. Л.І. Божович [2] підкреслювала, що 
самовизначення підлітків становить собою «афективний центр» їх життєвих 
ситуацій. Саме в цей період активно формується самосвідомість, 
самоставлення, виробляється власна незалежна система самооцінки, все більше 
розвиваються здібності до проникнення у свій власний світ, визначаються 
ціннісні орієнтації, складається життєва позиція. 

Психологічна готовність підлітка до особистісного самовизначення 
означає певну зрілість особистості. Це передбачає формування у підлітків 
психологічних утворень, які забезпечують їм надалі свідоме, активне, творче 
життя. Одним з таких значущих утворень є самоставлення  особистості. Однак  
саме поняття самоставлення слід розглядати у взаємозв’язку основних 
понятійних категорій сучасної психології, а саме: «адаптація», «соціалізація», 
«індивідуалізація», «ціннісні орієнтації», «самооцінка», «особистісне 
самовизначення». Отже, і корекцію самоставлення підлітків, які розвиваються в 
умовах соціальної депривації, також слід розглядати в контексті: «адаптація», 
«соціалізація», «індивідуалізація», «ціннісні орієнтації», «самооцінка», 
«особистісне самовизначення». 
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Засвоєння соціального досвіду в підлітковому віці має суб’єктивний, 
особистісний характер. Соціальні норми входять в індивідуальний простір 
особистості підлітка і там або зміцнюються, або перетворюються у 
відповідності з власними прагненнями, уявленнями, вподобаннями, 
особистісними смислами і усвідомленими можливостями самого підлітка, 
іншими словами, процес соціалізації взаємодіє з індивідуалізацією. 

Прагнення особистості підлітка до визначення індивідуальних способів 
взаємодії з навколишньою дійсністю зароджується і розвивається в тому 
просторі суспільних відносин, де взаємодіють, а нерідко вступають у 
протиріччя один з одним два необхідних для становлення особистості процеси: 
процес соціалізації і процес індивідуалізації. Ці процеси в поєднанні зовнішні 
та внутрішні умови для розвитку індивідуальності особистості, відповідають за 
формування соціальної та особистісної адаптації людини. 

Саме специфічна взаємодія двох рівноцінних процесів – соціалізації та 
індивідуалізації – на всіх етапах онтогенезу, особливо в підлітковому віці, 
породжує певний рівень психологічної адаптації, що становить основу для 
формування «Я-концепції» особистості і самоставлення особистості для її 
подальшого самовизначення. 

Соціалізація, як зазначалося, – це процес засвоєння людиною досвіду того 
суспільного життя й тих суспільних відносин, в які вона потрапила при 
народженні і в яких росте та дорослішає. 

Одні й ті самі соціальні ситуації по-різному сприймаються, по-різному 
переживаються різними людьми. Відповідно ці ситуації залишають 
неоднаковий слід у психіці, в особистості людини. Тому різні люди можуть 
виносити з об’єктивно однакових соціальних ситуацій, явищ, відносин різний 
соціальний досвід. У той же час люди з моменту свого народження 
потрапляють в найрізноманітніші ситуації і життєві обставини, накопичуючи 
свій індивідуальний досвід їх переживання. Все це пояснює нерівномірне 
соціальне дорослішання людини як результат специфічності процесу її 
соціалізації. 

Одним із перших основних інститутів соціалізації є сім’я (Є.А. Аркін, Л.І. 
Божович, І.С. Кон, М.І. Лісіна, А.А. Реан, Я.Л. Коломинський, Д.І. Фельдштейн 
та ін.). Сім’я для дитини – не тільки джерело й умова розвитку її психіки, 
розширення знань і уявлень про навколишній світ, але й перша модель 
прийнятих в даному суспільстві соціальних відносин, з якою вона 
зустрічається. Відсутність сім’ї (ситуація депривації) перешкоджає 
формуванню когнітивного та емоційного компонентів «Я – образу», 
нормальному розвитку процесу соціалізації. Емоційно-особистісна 
напруженість, яку відчуває підліток, що розвивається в умовах соціальної 
депривації, переноситься і в сферу широких соціальних відносин і переконань, 
що призвести до психологічної дезадаптації. 

Якщо соціальне й культурне середовище, в якому живуть підлітки, 
визначає зовнішні умови їх особистісного становлення і розвитку, то 
внутрішньою умовою цього  розвитку є суб’єктивне переживання ними тих 
проблем, які існують і виникають у соціальній та культурній дійсності, що їх 
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оточує. Д.І. Фельдштейн зазначає: «Якщо соціалізація передбачає присвоєння 
дитиною соціального, входження у соціальний світ як його безпосередньої 
частини, то індивідуалізація припускає вичленення свого «Я» із соціального; 
при новому стані мотивів, що формуються, при широкому виборі у відносинах, 
поведінці і тому можливості реального прояву своєї самості, яка оптимально 
реалізується в соціально значимій діяльності» [4, с. 249]. 

У поступовому, але безперервному процесі індивідуалізації виробляється 
не тільки особистісне ставлення до знаних загальних правил, норм і способів 
спілкування, поведінки, діяльності, засвоєним у процесі соціалізації 
особистості, але й «Я». 

Отже, якщо в результаті соціалізації формується соціальний аспект 
адаптації, то в результаті індивідуалізації – її особистісний аспект. І тільки 
гармонійна інтеграція процесів соціалізації та індивідуалізації призводить до 
формування цілісного уявлення про себе і до повноцінної психологічної 
адаптації людини до життя в сучасному їй суспільстві. Саме єдність соціальних 
і особистісних аспектів дозволяє підлітку готуватись до самовизначення в 
житті. 

Взаємодія соціалізації та індивідуалізації породжує ціннісні орієнтації, 
що визначають внутрішню позицію особистості, її інтереси, уподобання, 
стосунки. Тому характер формування самоставлення значною мірою 
пов’язаний зі змістом та рівнем розвитку ціннісних орієнтацій особистості 
підлітка. 

Відомо, що цінність сама по собі – це не ознака якогось предмета або 
явища. Цінності (які є основою ціннісних орієнтацій особистості) – це поняття, 
що виражає позитивну або негативну значущість предмета чи явища з точки 
зору або соціального середовища, або нашого упередженого ставлення до них. 
С.Л. Рубінштейн зазначала: «Наявність цінностей є вираженням небайдужості 
людини по відношенню до світу, що  виникає із значущості різних сторін, 
аспектів світу для людини, для  її життя» [6, с. 366]. Ціннісні орієнтації є 
складним психологічним феноменом і в психологічній науці розглядаються як 
вісь свідомості, як найважливіший елемент внутрішньої структури особистості, 
який концентрує життєвий досвід людини, представляє систему переживань, 
дозволяє відокремити значуще від  менш значущого. Психологи підкреслюють 
важливу особливість ціннісної свідомості – глибокий внутрішній зв’язок з 
емоційним переживанням світу, здатність ніби безпосередньо, поза всякими 
раціональними формами, схоплювати значимість явищ [7]. Ціннісне ставлення 
людини до світу співвідноситься і зі ставленням до самої себе. Таким чином, 
ціннісна свідомість може існувати на рівні як суспільної, так і індивідуальної 
свідомості. Періодом інтенсивного формування ціннісних орієнтацій як 
стійкого психологічного утворення є підлітковий вік. «У міру того як людина 
набуває життєвий досвід, перед  нею не тільки відкриваються все нові сторони 
буття, але й відбувається більш-менш глибоке переосмислення прожитого 
життя. Цей  процес її переосмислення, що проходить через  все життя людини, 
утворює найпотаємніший і найголовніший зміст її внутрішнього єства, що 
визначає мотиви її дій і внутрішній зміст тих завдань, які вона розв’язує в 
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житті» [7]. Вчені відзначають, що ціннісні орієнтації мають як раціональні, так 
й емоційні аспекти. Це обумовлено тим, що почуття органічно пов’язані з 
пізнавальними процесами, існують у єдності і взаємодії з ними. Цей зв’язок 
дозволяє зрозуміти характер, природу впливів навколишнього світу, їх 
особливості та якості. Емоційний відгук людини, її почуття поширюються на 
найрізноманітніші, в тому числі і на складні явища соціального життя [7]. 

Таким чином, ціннісні орієнтації, відображаючи ставлення людини до 
навколишнього світу і до самої себе, свідчать про особистісну, індивідуальну 
значущість для неї того чи іншого явища дійсності. Виникаючи на основі 
взаємодії процесів соціалізації та індивідуалізації,  ціннісні орієнтації 
впливають на розвиток самооцінки, самоставлення «Я» особистості і в цілому 
обумовлюють характер формування психологічної адаптації підлітків. 

Система цінностей, яку приймає особистість, становить основу 
самооцінки – важливого компонента самосвідомості та центрального 
особистісного утворення. «Образ – Я» у психології розглядається як структурне 
утворення самосвідомості, свого роду «підсумковий продукт» нерозривної 
діяльності трьох її сторін: когнітивної, афективної та регуляторної (В.В. 
Столін). Для опису когнітивної сторони самосвідомості застосовуються терміни 
«самопізнання», «рефлексія», «уявлення про себе». Емоційна сторона 
самосвідомості описується за допомогою термінів «ставлення до себе» (або 
«самоставлення») і «самооцінка». Самооцінка виступає і необхідною 
внутрішньою умовою регуляції поведінки та діяльності, тобто виконує 
регуляторну функцію. 

Когнітивна сторона самосвідомості багато в чому залежить від її 
емоційної сторони. Емоційні переживання людини, її почуття органічно 
пов’язані з пізнавальними процесами. Л.І. Божович [1] підкреслювала: аналіз 
внутрішньої структури всіх новоутворень, що виникають у процесі онтогенезу, 
виявляє, що в їх психологічну природу входить «сплав» афективних та 
когнітивних компонентів, що й забезпечує свідомості його спонукальну силу. 
Тому в тих випадках, коли постановка мети (або прийняття наміру) 
здійснюється суто раціональним шляхом, тобто в цьому процесі не відбувається 
«зустріч афекту та інтелекту», не виникає і відповідного функціонального 
новоутворення і не здійснюється спонукальна сила свідомості [7]. 

Особливо яскраво взаємозв’язок когнітивного й емоційного компонентів 
самосвідомості виявляється в перехідні, «критичні» моменти розвитку, коли 
уявлення про себе набувають особливої афективної значимості. Підлітковий вік 
саме і є таким перехідним моментом розвитку. Л.С. Виготський зазначав, що 
«підліток все більше і більше починає усвідомлювати себе як єдине ціле [3]. 
Окремі риси все більше стають в його самосвідомості рисами характеру, він 
починає сприймати себе як щось ціле, а кожен окремий прояв – як частину 
цілого» [3, т. 4, с. 230]. Перехід до нового цілісного уявлення про себе робить 
переживання, пов’язані зі ставленням до себе, більш значущими для підлітків. 
Одним з центральних моментів при цьому є зміна підстав критеріїв для 
самооцінки. Критерії зміщуються, за словами Л.С. Виготського, «ззовні 
всередину». 
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Ставлення людини до самої себе (самоставлення) – найпізніше утворення 
в системі ставлення людини до світу. Воно формується в процесах соціалізації 
та індивідуалізації, в процесі діяльності та міжособистісної взаємодії, в процесі 
вироблення ціннісних орієнтацій. Це  результат пізнання себе, чуттєво 
забарвлене ставлення людини до себе в різних конкретних ситуаціях і різних 
видах діяльності, що впливають на її поведінку, результати діяльності, 
взаємини з оточуючими. Емоційною одиницею, яка специфічно забарвлює 
ставлення, є переживання. Саме переживання відображає про ставлення 
людини до явищ і подій навколишнього світу, людей, до самої себе. Це 
положення про переживання як центральну одиницю психічного було 
сформульовано Л.С. Виготським і розвинене Л.І. Божович. Було показано, що 
місце і функції переживання в структурі особистості змінюються в процесі 
психічного розвитку, що поступово воно стає центром духовного життя, її 
головним стержнем. «Емоційні переживання, якимось чином охоплюють або 
пронизують всі інші психічні явища. Певною мірою «емоційне» дає нам знання 
про будову душевного, «внутрішнього» світу в цілому» [3, с. 108 ]. 

Самооцінка та самоставлення впливають на самовизначення особистості, 
у контексті особистісного самовизначення суб’єктивні критерії є провідними, і 
жодна об’єктивна позиція суб’єкта не підкріплена відповідними суб’єктивними 
переживаннями, не може вважатися задовільною з точки зору її психологічної 
адаптації. Враховуючи, що особистість підлітка формується на основі взаємодії 
індивідуалізації, соціалізації, когнітивного й емоційного компонентів («Я-
образу»), можна запропонувати умовну модель – схему шляхів формування 
самоставлення підлітків в умовах соціальної депривації, в контексті 
психологічної адаптації особистості (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Модель – схема шляхів формування самоставлення підлітків 
в контексті психологічної адаптації особистості 
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Отже, психологічну адаптацію можна розглядати як внутрішню 
динамічну структуру, яка інтегрує окремі сторони особистості, пов’язані з 
когнітивним та емоційним компонентами «образу-Я». Підлітковий вік є 
найважливішим етапом становлення особистості, усвідомлення самого себе, 
своїх можливостей, здібностей, інтересів, формування ціннісних орієнтацій і 
життєвих смислів, формування психологічної готовності до особистісного 
самовизначення. 

Оптимізувати процес психологічної адаптації підлітків, які розвиваються 
в умовах соціальної депривації, можна шляхом організації спеціально 
розробленого комплексу заходів, основаних не тільки на віковому, але й на 
індивідуальному підході до розуміння внутрішнього світу підлітка, світу його 
переживань. Розвиток диференційованого самоставлення, адекватної 
самооцінки сприяє подоланню психологічної дезадаптації і створює позитивні 
умови для формування особистісного самовизначення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЗДАТНОСТІ ДО САМОУПРАВЛІННЯ 
ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ 

 

Актуальність дослідження здатності до самоуправління не викликає 
сумнівів. У наш час гуманізації освітнього процесу як у ЗВО, так і на усіх 
інших рівнях здобуття освіти, спостерігається тенденція викривленого 
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сприйняття діалогічності взаємостосунків між учасниками освітнього процесу. 
У загальноосвітніх навчальних закладах педагоги часто відчувають негативне 
ставлення як з боку батьків, так і учнів. Власне через зневажливе ставлення до 
вчителя-початківця учнів, багато студентів ще із часів проходження практики у 
школі роблять висновки, що у школу краще не йтимуть працювати. Адже 
багато батьків, також підтримують зневажливе ставлення до учителя. Саме 
тому навички самоуправління у спілкуванні та набуття стресостійкості у 
процесі професійної підготовки фахівців соціономічних професій має неабияке 
значення.  

З цією метою нами було вивчено здатності до самоуправління під час 
спілкування за допомогою тесту, який розроблений для «визначення 
мобільності, адаптованості у різних ситуаціях спілкування» [3]. Актуальність 
його проведення серед студентів-магістрантів є доволі високою, оскільки може 
показати готовність певної групи студентів до педагогічної практики у школі та 
у закладах вищої освіти до різних видів спілкування. 

Тестування проводилось в онлайн-формі з використанням платформи 
Google [2]. У ньому брали участь 21 студентів. Тест складається із 25 запитань, 
на які потрібно відповісти «вірно» чи «не вірно». За кожну відповідь можна 
отримати 0 або 1 бал.  

Середній бал по групі складає 12 балів (рис. 1), абсолютна більшість 
(91 % респондентів) мають середню здатність до самоуправління під час 
спілкування, тобто мають «потребу у спілкуванні самі з собою, проявляти 
залежно від ситуації спрямоаність до партнера та мають схильність до 
партнерства у спілкуванні» [1]. 9 % респондентів мають низьку сформованість 
до самоуправління під час спілкування, тобто мають стійку модель спілкування 
з оточуючими та не можуть адаптуватися до партнера у спілкуванні. 

 

 
Рис. 1. Розподіл досліджуваних за кількістю отриманих балів 

Варто зазначити особливості відповідей групи на деякі запитання. На 
запитання 1 тесту «Я вважаю, що імітувати поведінку інших людей доволі 
складно» погодились 73 % респондентів, тобто студентам цієї групи доволі 
складно проявляти різну форму поведінки партнера. 

Із запитанням 4 «Я можу захищати тільки ті ідеї, у які сам вірю» 
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погодились 91 % респондентів. Це говорить про певну міру моральної 
відповідальності студентів, їх відкритість у принципових питаннях. 

На запитання 5 «Я можу говорити промови експромтом навіть на ті теми, 
про які не маю жодної інформації» 91 % опитаних відповіли, що не можуть це 
зробити. На погляд автора, однією з рис сучасного вчителя та викладача є 
готовність до спілкування на маловідомі теми, також це є частиною 
ораторського мистецтва, яке необхідно для публічних виступів. 

Також цікавими є відповіді на запитання 12 «У групі людей я рідко 
знаходжусь у центрі уваги». З цим твердженням погодилось 73 % опитаних, 
отже більшість групи не відчувають себе лідерами, а це є доволі важливим у 
педагогічній праці.  

Із запитанням 19 «Щоб сподобатися, налагодити відносини з людьми, я 
намагаюсь насамперед зробити те, що від мене очікують» погодилось лише 
18 % респондентів, тобто група в цілому може не бути готова йти на 
взаємопоступки у разі виникнення конфлікту. Водночас відповіді на запитання 
21 «Я відчуваю труднощі, коли намагаюсь змінювати свою поведінку так, аби 
вона відповідала поглядам різних людей та ситуаціям» показали, що студенти 
групи можуть змінювати свій стиль поведінки (погодились з твердженням лише 
36 %). 

Отже, за результатами тесту можна стверджувати, що група має середній 
рівень до адаптації у спілкуванні. Окремі питання тесту показали, що студенти 
групи потребують більше навичок риторики, лідерства, впевненості, які 
потрібні сучасному вчителеві. Частковим рішенням такої ситуації є введення 
предметів з риторики, збільшення кількості годин на отримання практичних 
психологічних навичок. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
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Інтерес до виявлення ціннісних орієнтацій особистості зростає з кожним 

днем. В залежності від них формується «загальна картина» про особистість, 
визначаються орієнтири та нахили людини. 

Дослідженням ціннісних орієнтацій займалось багато вчених. Зокрема: 
В. А. Ядов, А. І. Божович, Р. С. Нємов, В. П. Андрущенко, І. С. Булах. В. В. 
Волошина, М. М. Павлюк та інші. Вважається, що саме поняття «цінності» не 
належить певній науці, оскільки не має чіткого розмежування. Тобто, сенс 
даного поняття не змінюється відносно наукової дисципліни. 

Загалом ціннісні орієнтації особистості – це притаманні напрями 
(інтереси) особистості, що сформувались відносно вже встановлених у 
суспільстві соціальних цінностей.  

Для аналізу структури ціннісних орієнтацій було використано саме 
діагностику реальної структури ціннісних орієнтацій особистості за С. С. 
Бубновим. Оскільки, вона передбачає виділення одинадцяти основних 
напрямів: приємне проведення часу (відпочинок); матеріальний достаток; 
пошук та насолоду прекрасним; допомогу і милосердя по відношенню до 
інших; любов; пізнання нового (в природі, світі, людині); високий соціальний 
статус та управління людьми; визнання і повагу до людей, вплив на оточення; 
соціальну активність для впливу на суспільство; спілкування та здоров’я. Як на 
мене, ці напрямки є фундаментальними та допомагають сформувати цілісну 
картину орієнтацій досліджуваної особистості та визначення шляхів їх 
реалізації. 

Дана діагностика була проведена для однієї із груп студентів І курсу 
магістратури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. 
Вік опитуваних – 21-22 роки. Загальна кількість опитуваних – 23 студентів. 

Пропоную розглянути кожен із складових діагностики за методикою 
С. С. Бубнова. 

Цінність «приємне проведення часу (відпочинок)» серед студентів, в 
середньому, досяг позначки 5 балів за 6-ти бальною шкалою. Це свідчить про 
велике бажання опитуваних проводити час з користю для себе. Для когось, 
навіть, просто відпочити.  
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Щодо другого напряму (матеріального достатку), результат діагностики 
коливається в межах 3-4 балів, що говорить про невисокий рівень 
спрямованості студентів на задоволення матеріальних благ. Можливо, цей 
результат зумовлений тим, що частина студентів ще не визначилась із своїм 
комфортним фінансовим становищем.  

Наступним є «пошук та насолода прекрасним». Бажання до розвитку цих 
цінностей сягає, також, 3-4 балів. Це говорить про незначний потяг студентів, 
до їх розвитку. Проте, дану цінність, як на мене, треба розвивати, оскільки це 
впливає на психологічний стан особистості та формує її погляди. 

Розглянемо таку цінність як допомога та і милосердя по відношенню до 
інших. Середній результат сягає 3 балів, тобто половину від максимального. 
Тому, хотілось би звернути увагу на цей результат, оскільки, без сприйняття 
інших неможливо існувати. Допомогу та милосердя у визначений період часу 
потребують всі, навіть опитувані, тому даний показник потрібно розвивати. 

Наступною ціннісною орієнтацією є любов. Дана орієнтація, також, як і 
попередня, сягає 3 балів. Це свідчить про те, що вона теж потребує більш 
серйозного відношення до себе. Адже, під терміном «любов» не розглядаються 
лише стосунки між людьми, але і відношення до навколишнього середовища. 

Із аналізування наступної орієнтації (пізнання нового (в природі, світі, 
людині)) помітно велику розбіжність між результатами, яка коливається в 
межах від 1 до 6 балів. Це говорить про різне відношення студентів. Одні 
живуть в гармонії із Всесвітом, а інші ще не розвивають дану цінність. 

Високий соціальний статус та управління людьми теж має розбіжності 
серед відповідей студентів – від 0 до 5 балів. Даний компонент виходить із 
можливостей та особистісних якостей досліджуваного. 

Наступний – визнання і повага до людей, вплив на оточення. Середнє 
значення показника коливається в межах 3-4 балів, що означає невисоку 
зацікавленість студентів у сприйнятті інших особистостей. 

Щодо соціальної активності для впливу на суспільство, то результат 
коливається від 1 до 4 балів. Як на мене, це теж залежить від якостей самого 
опитуваного та його сприйняття суспільства. 

Нажаль, спрямованість студентів на спілкування та здоров’я не є 
високою. Результати, в середньому, сягають 3 балів. Тому, хочеться наголосити 
на тому, що дані ціннісні орієнтації потрібно розвивати. Адже, без спілкування 
неможливе існування, так само, не звертаючи увагу на складову особистого 
здоров’я. 

Отже, на діаграмі, ми можемо помітити, що найбільше уваги студентів-
магістрантів спрямоване на, можливо, бажання відпочити та провести приємно 
час, що зумовлене навантаженням на студентів у даний віковий період. 



 78 

Рис. 1. Структура ціннісних орієнтацій студентів 
 
Щодо найменших показників, то вони зустрічаються у таких напрямах: 

допомога та милосердя, любов та соціальна активність. Ми звиклись із думкою, 

що студенти – соціально-активне населення, яке впливає на суспільство. Проте, 

з діагностики можемо помітити, що пріоритети змінюються. Добре це чи 

погано, зрозуміємо в майбутньому. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ У ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

ЯК  ВИД  СУСПІЛЬНОЇ  ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 

Сьогодні українська армія є втіленням змін, які відбулися в суспільстві з 
2014 року, прикладом волі українців до свободи та незалежності. 

Однак сам по собі інститут армії важко адаптується до викликів 
сучасності, боляче сприймає зміни. Стандарти НАТО, до яких ми так прагнемо 
наблизити свою армію, вимагають від влади більш активної політики з 
реформування ЗСУ. Важливим в контексті інтеграції України до НАТО є 
питання гендерної рівності. 

Державна політика щодо жінок є складником соціальної політики, 
спрямований на подолання ґендерної нерівності в становищі жінок для 
забезпечення їм рівного соціального статусу з чоловіками через гарантування 
можливостей їх рівноправного розвитку. 

Жінки в армії мають рівні права з чоловіками в такій небезпечній справі, 
як військова. Сьогодні в ЗСУ на захисті Незалежності службу несуть понад 
Щороку в Україні збільшується кількість жінок, які добровільно йдуть до лав 
Збройних Сил. Їх не лякають важкі фізичні навантаження, добові наряди й 
відрядження у гарячі точки. Якщо 12 років тому жінок в армії було майже 2 
тисячі й більшість з них мріяли про декретну відпустку, то сьогодні — зовсім 
інша картина. 

Відповідно до даних Головного управління персоналу Генерального 
штабу Збройних Сил України, нині у ЗС України служить 29 760 жінок, з них 
— 902 старші офіцери. Для порівняння, торік цей показник становив трохи 
більше ніж 27 тис., у 2018 — майже 25 тис., а у 2008 році їх було всього 1800. 

Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9136 
військовослужбовцям-жінкам. На керівних посадах осіб офіцерського складу 
проходять військову службу 1090 жінок. Дві жінки-військовослужбовці 
проходять службу у складі національного персоналу місії ООН, дві на посадах 
у багатонаціональних органах військового управління та одна у складі Місії 
України при НАТО. 

Представництво жінок у сфері оборони України поступово зростає, що 
відповідає загальносвітовим тенденціям. Участь українських жінок в Збройних 
силах не лише складає прецедент, але й кидає виклик гендерним стереотипам у 
військовій сфері. Збройні сили України мають розроблену гендерну політику, 
яка відповідає загальнодержавній гендерній політиці та передбачає 
забезпечення ефективного впровадження гендерного підходу у життєдіяльність 
війська для створення гарантій рівних прав та можливостей людини незалежно 
від її статі. Однак, виникає проблема із сталістю механізмів і реалістичністю 
упровадження заявленої політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 
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Cамореалізація жінок у сфері захисту Батьківщини відбувається в умовах 
неоднозначної та доволі жорстокої громадської думки. В суспільстві, де 
переважають патріархальні акценти,  стереотипи щодо аргументу про 
деструктивну роль жінок в армії, труднощі та регресивна статево-конкурентна 
боротьба, участь жінок у військовій діяльності довгий час викликала суперечки. 
Аргументи противників гендерної рівності головним чином стосувалися 
фізичної та психологічної неспроможності жінок проходити військову службу, 
проблеми забезпечення згуртованості, боєготовності та підтримки морального 
духу загону. Але подібні аргументи неодноразово спростовувалися 
соціологічними дослідженнями. 

Під стратегією інтеграції жінки у військове середовище ми розуміємо 
певну сукупність дій, як самої жінки, так і держави, ідеології, культури, норм 
суспільства і його інституцій, що мають на меті залучення жінки у військове 
середовище, як його повноправного члена із встановленням оптимальних 
зв’язків із ним та подальшим перетворенням у єдину цілісну систему, де б 
відносини жінки, поряд з чоловіком, характеризувалися соціальною системою 
стійкості та рівноваги . 

Американська дослідниця Меді Сігел виокремила три групи чинників, що 
спричиняють інтеграцію жінок в армію: зміни збройних сил; зміни соціальної 
структури суспільства та  зміни культури. Під змінами у збройних силах 
дослідниця розуміє зміну концепції національної безпеки, воєнної технології, 
організаційної структури армії, призначення збройних сил та політики 
рекрутування військовослужбовців. Зміна соціальної структури суспільства 
полягає у тому, що протягом останніх десятиліть жінки активно вийшли на 
ринок праці та в публічну сферу. До культурних факторів Сігел відносить зміни 
культурних цінностей по відношенню до ролі жінки в західних суспільствах та 
популярність ліберального принципу рівності прав і можливостей. 

Процес інклюзії жінок у армійське середовище в історичній 
ретроспективі можна розглянути на прикладі стародавньої, прихованої, 
демонстративної, зобов’язальної, традиційної, мотиваційної, ритуальної та 
вимушеної стратегій. 

У ході реалізації більшості з цих стратегій до найбільш негативних 
аспектів їх реалізації можна віднести наступні: 

- підсилення стереотипізації ґендерних ролей;  
- акцентування на слабкості жінок, неможливості їх участі у 

традиційних чоловічих структурах;  
- сексизм, високу смертність жінок на полі бою, а в стародавні часи 

існування явища мізандрії (нетерпимості до чоловіків). 
Натомість, сучасний підхід інтеграції жінок у армію заснований на 

конструкті, що традиційні чоловічі характеристики у військовому середовищі, 
які потрібні були упродовж існування людства, як наприклад, орієнтація на 
силу, відходять на другий план у зв’язку із модернізацією зброї та 
переосмисленням військової стратегії і тактики. 

Тепер у солдатів починають цінуватися інші якості: здатність швидко 
орієнтуватися в ситуації, вміння володіти вогнепальною зброєю, самоконтроль, 
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а також упровадження дистанційного методу управління зброєю – все це є 
ґендерно-нейтральними характеристиками. 

З 2016 року для жінок в армії стали доступними близько ста 
спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу, зокрема й 
бойові. 

Раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних 
спеціальностей, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів. Тепер жінка в армії 
може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, 
командиром бойової машини піхоти, кулеметником і снайпером. Та досі для 
них під забороною посади, пов’язані з використанням вибухівки, отруйних 
речовин чи водолазними роботами. Також жінок не призначають на посади на 
підводних човнах і надводних кораблях, крім посад медичного та морально-
психологічного забезпечення. 

Отже, слід запобігти повторенню минулих помилок, коли у повоєнні роки 
жінки були витіснені з тих сфер, в які їм вдалося потрапити під час світових 
воєн. Тепер наше спільне завдання – зламати опір системи. 

Висновок. Питання гендерної рівності є актуальним та важливим 
в контексті інтеграції України до НАТО. Зміну національних гендерних 
стереотипів слід розглядати як стратегічну мету країни загалом і діяльності 
силових структур зокрема. З метою досягнення зазначеної стратегічної мети 
доцільно вжити комплекс заходів, основним із яких є вплив на громадськість 
через мас-медіа. У військових підрозділах необхідно забезпечити 
комунікативну компетентність командирів з питань гендерного аспекту 
спілкування та вміння запобігати виникненню конфліктів різних типів. 

Метою практичної реалізації резолюції Радбезу ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека» щодо збільшення рівня представництва жінок у складі миротворчих 
місій, ЗС України працюють над тим, аби кількість наших жінок-військовиків у 
складі таких операцій зростала. 

 
Література 

1. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : 
Закон України № 2866-ІV від 08.08.2005 р. Нормативно-методичні основи 

гендерних перетворень. Київ, 2005. С. 153-159. 
2. Кравець В. П. Історія ґендерної педагогіки : навч. посіб. Тернопіль : 

Джура, 2005. С. 278-282. 
3. Полтавець Т. «Наша сила – у нашій слабкості» : Закон про гендерну 

рівність чоловіків та жінок у Збройних силах України. [Електронний ресурс]. 
Громадська думка про правотворення. 2018. № 16 (160). С. 10-15. 

4. Чхеайло І. І. Духовні рушійні чинники фемінізації суспільства та армії 
В кн.: Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). Київ : ПЦ «Фоліант», 
2003. С. 10-20. 

5. https://armyinform.com.ua/2020/03/nyni-u-vijsku-sluzhyt-majzhe-30-
tysyach-zhinok/. 



 82 

Г. М. Закалик, 
старша викладачка кафедри психології, 

Львівський інститут «ПрАТ «ВНЗ МАУП» 

М. Я. Жентичка, 

студентка Інституту права, психології та інноваційної освіти, 

Національний університет «Львівська політехіка» 
 

РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ 
МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ У РОБОТІ З ПАЦІЄНТАМИ 

 
Отримання особистістю будь-якої інформації проявляється у її 

сприйнятті, мисленні та народженні думки про побачене, почуте, осмислене. 
Будь який із цих процесів, будь яке ставлення людини до світу загалом, 

до інших, пов’язане з увагою і породжує свідомість. Тобто, перебуваючи під 
постійним впливом все нових і нових вражень, ми відзначаємо й зауважуємо 
лише найменшу, незначну їх частину. Тільки на цій частині зовнішніх 
переживань і внутрішніх відчуттів ми зосереджуємося, фіксуємо їх пам’яттю у 
вигляді образів, що й стає змістом міркувань. 

Увага свого змісту не має, а проявляється усередині сприйняття чи 
мислення. Вона – сторона всіх пізнавальних процесів свідомості, і при цьому та 
їхня сторона, у якій вони виступають як спрямована на об’єкт діяльність. 

У вчених є розходження щодо процесу уваги. Одні стверджують, що як 
особливого, незалежного процесу уваги не існує, що вона виступає лише як 
сторона або момент будь-якого іншого процесу або діяльності людини. Інші 
вважають, що увага – цілком незалежний психічний стан людини, специфічний 
внутрішній процес, що має свої особливості, незвідні до характеристик інших 
пізнавальних процесів. 

Проблемами вивчення уваги займалися такі вчені як Д. Є. Бродбент, 
П. Я. Гальперін, М. М. Ланге, С. Л. Рубінштейн, І. П. Павлов, Д. М. Узнадзе, 
О. О. Ухтомський та інші, на основі чого були висунуті різноманітні теорії 
уваги. 

Важливе значення увага має для медичних працівників. Адже мова йде 
про уміння активно слухати, правильно встановлювати діагноз, виявлення 
причини виникнення захворювання, прогноз процесу лікування та наступної 
реабілітації для повного одужання людини. 

Тому проблема уваги не стала менш значущою й в нинішніх умовах, 
особливо у сфері діяльності працівників охорони здоров’я населення. 

Мета дослідження: визначити вплив випадкових змінних на рівень 
концентрації уваги працівників медичного центру.  

Об’єкт дослідження: увага працівників медичного центру. 
Предмет дослідження: вплив випадкових змінних на концентрацію уваги 

працівників медичного центру. 
Гіпотеза дослідження: втручання випадкової змінної не обов’язково має 

впливати на концентрацію уваги працівників медичного центру. 
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі: 
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1. Проаналізувати наукову літературу стосовно даної проблеми. 
2. За допомогою підібраних методик здійснити психологічне дослідження 

на виявлення рівня уваги працівників медичної установи.  
Психічне життя особистості нерідко порівнюють із потоком образів 

сприйнятих предметів і явищ, думок і почуттів, вражень від них, спогадів про 
те, що було, і образів майбутнього. У цей потік безперервно вливаються всі нові 
й нові струмочки, зароджені нашою діяльністю в навколишньому світі, 
спілкуванням з іншими людьми, зміною у власному психічному й фізичному 
стані. Впорядкованість їх надходження, розрізнення, виявлення певних 
особливостей, систематизація, осмислення тощо досягається завдяки особливій 
властивості психіки, що називається увагою [4, с. 140]. 

Увага забезпечує успішну й чітку роботу нашої свідомості. Кожний 
пізнавальний процес є єдність образу й діяльності. Будучи свідомою стороною 
всіх пізнавальних процесів, увага має важливе значення в діяльності, 
спрямованій на об'єкт [8, с. 79]. Увагу можна розглядати як спрямованість і 
зосередженість свідомості, що передбачає підвищення рівня сенсорної, 
інтелектуальної чи рухової активності індивіда [2, с. 87]. Вона виступає 
особливою формою психічної діяльності, що виявляється у свідомій 
зосередженості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої 
дійсності або власних переживаннях. Здійснюючи відбір потрібної інформації, 
забезпечуючи вибіркове програмування дій і збереження постійного контролю 
за їхнім протіканням [8, с. 432], увага стає певним психологічним станом, що 
характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності й виражається в її 
зосередженості на порівняно вузькій ділянці (дії, предметі, процесі, явищі), що 
концентрує на собі психологічні й фізичні зусилля людини упродовж певного 
періоду життя. 

У психології прийнято виділяти певні критерії уваги [6, с. 205]. 
1. Зовнішні реакції – моторні, пізно-тонічні, вегетативні, що забезпечують 

умови кращого відтворення сигналу. До них відносять поворот голови, фіксації 
очей, міміка й поза зосередження, затримка дихання, вегетативні компоненти 
орієнтовної реакції. 

2. Зосередженість на виконанні певної діяльності. Цей критерій є основою 
для «діяльністних» підходів щодо вивчення уваги. Він пов'язаний з 
організацією діяльності й контролем за її виконанням. 

3. Збільшення продуктивності когнітивної й виконавчої діяльності. Мова 
йде про підвищення ефективності «уважної» дії (перцептивної, мнемонічної, 
розумової, моторної) у порівнянні з «неуважною». 

4. Вибірковість (селективність) інформації. Цей критерій виражається в 
можливості активно сприймати, а також у реагуванні тільки на обмежене коло 
зовнішніх стимулів. 

5. Ясність і виразність змістів свідомості, що перебувають у полі уваги. 
Цей суб’єктивний критерій було висунуто у рамках психології свідомості. 
У міру того, як у людини із практичної діяльності виділяється й 

набувається відносно самостійна діяльність теоретична, увага приймає нові 
форми: вона виражається в загальмованості сторонньої зовнішньої діяльності й 
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зосередженості на спогляданні об'єкта, поглибленості й зібраності на предметі 
міркування. Завдяки концентрації уваги образ стає чітким, виразним, а думки 
втримуються у свідомості до завершення діяльність чи до досягнення мети. 
Тим самим увага забезпечує функцію – контролю і регуляції діяльності [5, 
с. 365]. 

Беручи активну участь у багатьох пізнавальних процесах, увага виконує 
ряд функцій. Зокрема, в перцептивних процесів увага є своєрідним 
підсилювачем, що дозволяє розрізняти деталі зображень. Для людської пам’яті 
увага виступає як фактор, здатний утримувати потрібну інформацію в 
короткочасній і оперативній пам’яті; вона є обов’язковою умовою переведення 
матеріалу, що запам’ятовується, у сховища довгострокової пам’яті. Для 
мислення увага виступає обов’язковим фактором правильного розуміння й 
вирішення завдання. У системі міжособистісних відносин увага сприяє 
кращому взаєморозумінню, адаптації людей, попередженню й своєчасному 
вирішенню міжособистісних конфліктів. 

Уважна людина – це приємний співрозмовник, тактовний і делікатний 
партнер у спілкуванні. Уважна людина краще й успішніше навчається, більше 
досягає в житті, ніж недостатньо уважна [9, с. 187]. 

За увагою завжди стоять інтереси й потреби, установки й спрямованість 
особистості. Вони викликають зміну ставлення до об’єкта, а це, у свою чергу, 
зміна образу цього об’єкта, у його даності свідомості: він стає більш ясним і 
виразним. 

Поки людина зайнята серйозною справою, їй не треба нагадувати про 
увагу. Видатний режисер С. Станіславський вважав, що увага до об’єкта 
викликає природну потребу щось зробити з ним. Дія ще більше концентрує 
увагу на об’єкті. Так увага, зливаючись з дією й взаємно переплітаючись, 
створює міцний зв’язок з об’єктом [7, с. 376]. 

Увага відповідає не лише за напрямок потоку психічного життя людини, 
але й за інші його важливі особливості: енергію чи активність; тривалість 
утримування та умови переключення потоку енергії з одного русла в інше, 
швидкість потоку, прикладені зусилля. Потік психічного життя здатний іноді як 
би роздвоюватися й спрямовуватися по паралельних або не паралельних 
додаткових каналах. Струмені цього потоку не течуть плавно й безтурботно, а 
ніби пульсують, що визначає складність динаміки психічного життя людини і 
виражається в основних властивостях уваги [1, с. 298]. Ними є: стійкість, 
концентрація, розподіл, переключення, відволікання і об’єм. Стійкість полягає 
в здатності певний час зосереджуватись на тому самому об’єкті. Як показують 
дослідження, увага піддається мимовільним періодичним коливанням. Навіть 
незначне мимовільне зосередження дає короткочасні зміни ступеня її 
інтенсивності і напруженості. 

Переключення – це свідоме й осмислене переміщення уваги з одного 
об’єкта на інший, що має значення при переході від одного виду діяльності до 
іншого. 

Під об’ємом уваги розуміється кількість об’єктів, які людина може 
охопити з достатньою легкістю одночасно. Відомо, що людина не може 
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одночасно думати про різні речі й виконувати різноманітні справи. Це 
обмеження змушує дробити поступання ззовні інформації на частини, не 
перевищуючи можливості обробної системи. 

Отже, значення уваги та її різноманітні властивості є суттєвими в 
діяльності людини. Водночас, неуважність як наслідок внутрішньої 
роззосередженості може заподіювати велику шкоду в роботі, утруднює 
орієнтацію людини в навколишньому світі. 

Для дослідження уваги обрано методику Пьерона-Рузера на визначення 
рівня концентрації уваги [9, c. 324-326]. В дослідженні брали участь 20 
медичних працівників Львівського медичного Центру, віком від 31 до 54 років, 
яким пропонувалося переглянути зразки геометричних фігур, всередині яких 
були певні позначки. А далі концентруючи увагу, вони мали впродовж 60 сек 
правильно розставити позначки в фігурах, зображених на бланку. 

Нами окреслено ряд змінних, які можуть впливати на концентрацію 
уваги: температура та вологість повітря, рівень освітлення, погода, час 
проведення експерименту, готовність досліджуваного проходити тестування. 
На проведення тесту може впливати швидкість орієнтації опитуваного та 
безпомилковість заповнення тесту. Причиною зниження концентрації уваги 
могли слугувати й такі випадкові змінні як: втома, поганий зір, нездужання.  

Як відомо, працівники медичної сфери в основному працюють за 
графіком з 8.00 до 20.00, тому брали за основу часові рамки як фактор впливу 
на концентрацію уваги особистості. За результатами можна відстежити 
динаміку концентрації уваги за впливу на медичних працівників випадкових 
змінних в певні години роботи (о 8.00 год. ранку, о 14.00 год. та о 20.00 год.). 

Як показали усереднені дані, рівень концентрації уваги в медичних 
працівників о 8:00 (на початку 12-ти год. робочого дня) становив 80,6 % 
(відповідає середньому рівню концентрації уваги); у середині робочої зміни – о 
14.00 – 95,6 % (відповідає високому рівню концентрації уваги); у кінці дня – о 
20.00 год. – 83,7 % відповідає середньому рівню концентрації уваги). 

Рівень концентрації уваги медичних працівників у першій половині 
робочого дня між 8.00 та 14.00 становив – 88,1 % і в другій половині дня між 
14.00 год. – 20:00 год. – 89,5 %.  

Тобто впродовж робочої зміни концентрація уваги складала – 86,6 % від 
100 % можливих, що відповідало середньому рівень. 

Виходячи із цих даних можна підсумувати, що концентрація уваги 
медичних працівників впродовж зміни була не нижчою від середнього рівня 
навіть у кінці зміни, а отже це відповідало середньому рівню готовності до 
роботи з пацієнтами упродовж всієї зміни. 
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ПРОЯВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ 

В  УМОВАХ  СУЧАСНОГО  СУСПІЛЬСТВА 
 

Розвиток сучасного українського суспільства переповнений 
різноманітними стресовими ситуаціями, економічними реформами та 
суспільними трансформаціями. Такі зміни завжди мають своє відображення на 
процесі соціалізації особистості і носять далеко не позитивний характер. 

Одним із таких відображень є вибір людиною форми поведінки, що 
постає як одна з багатьох альтернатив, і виникає при взаємодії з окремими 
людьми чи соціумом загалом. Для дорослого цей вибір до деякої міри є 
простішим, адже збагачений життєвим досвідом. І зовсім по іншому 
відображається у психіці молодої людини, для якої кожна подія має сильне 
емоційне позитивне або негативного забарвлення. 

У переважній більшості кожне зрушення соціального, економічного чи 
політичного характеру, зміни у культурній та духовній сферах, загальна 
політична нестабільність у державі, яка на сьогодні набула перманентного 
характеру, значно ускладнили процеси соціалізації і часто призводять до 
лабільності психічних процесів і станів молодої людини.  

У молоді частіше, ніж в інших верств населення, спостерігається 
розгубленість, втрата ідеалів, песимістичне сприйняття життя, відчуження від 
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суспільства і переважання меркантильних інтересів, що призводить до 
неминучих почуттів – тривоги, страху, соціальної пасивності. 

Молодь часто залишена наодинці зі своїми проблемами, а її поведінка 
виходить за межі моральних чи навіть правових норм, тобто стає девіантною. 

Тому виявлення таких відхилень у поведінці є актуальною соціально-
психологічною проблемою і потребує детального дослідження в умовах 
сьогодення. 

Проблема девіантної або відхилювальної поведінки не є новою. Під цим 
поняттям розуміють стійку поведінку особистості, яка відхиляється від 
найбільш важливих соціальних норм і спричиняє реальну шкоду суспільству і 
самій особистості, а також супроводжується її соціальною дезадаптацією [3]. 

Прояв девіантної поведінки відбувається у такі характерні стадії.  
Дослідники виділяють такі послідовні фази виникнення девіантної 

поведінки [4]. Перша фаза пов’язана з афектом неадекватності, що виникає при 
розбіжності оцінок оточення із самооцінкою особистості, і змушує останню 
вдаватись до механізмів самовиправдання та пошуку компенсаторних 
напрямків підкріплення самооцінки. Друга фаза відбувається на фоні 
когнітивного дисонансу при недостатності аргументів, які б виправдати 
негативний вчинок, і людина або змінює своє ставлення до об’єктів, з якими 
пов’язаний вчинок, або знецінює значення вчинку для себе та інших. Третя 
фаза – егалітація, що проявляє себе у аморально-психологічній поведінці, яка 
складається з кримінальних дій. Тобто, коли у перших двох випадках з 
особистістю опрацювання її вчинку дає позитивний результат, то остання фаза 
– це тривала робота з клієнтом і не завжди успішне подолання наслідків 
девіації. 

Проблема девіантної поведінки в молодіжному середовищі вимагає 
серйозного вивчення, оскільки в останні роки значного поширення серед 
молоді набули тютюнопаління, алкоголізм та наркоманія. Це прояви 
аддиктивної  (залежної) поведінки. Алкоголь ввійшов у наше життя, ставши 
елементом соціальних ритуалів, обов’язковою умовою офіційних церемоній, 
свят, деяких способів проведення часу, вирішення особистих проблем [8, с. 13]. 
За останні роки зросла частка у 6-8 разів хворих на наркоманію серед 
неповнолітніх. В Україні зареєстровано понад 154 тис. наркозалежних осіб. І, 
як зазначають В. А. Буржинський та Ф. О. Кіріленко, саме за їх участю зростає 
кількість різних злочинів, пов'язаних як з незаконним обігом наркотиків, так і 
інших форм злочинності – розбійних нападів, зґвалтувань, вбивств, крадіжок 
державного і особистого майна тощо. Прояви аддиктивної поведінки можуть 
бути пов’язані й з нехімічними чинниками – Інтернет та комп’ютерна 
залежність, ігроманія тощо. 

Слушним буде порівняння даних, які були отримані у 2015 році, 
проведеному серед підлітків [6]: рівень схильностей до комп’ютерної 
залежності – у 36 % респондентів, до ігрової залежності – у 31 %, до тютюнової 
– у 39 % і до алкогольної залежності – у 18 %. 

За результатами, проведеного нами дослідження, можна відзначити, що у 
2020 році ці показники серед молоді ранньо-юнацького віку стали вищими: 
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комп’ютерна залежність – у 54 % респондентів, ігрова залежність – у 28 %, 
тютюнова – у 33 % і алкогольна залежність – у 27 %. Зріс рівень наркотичної 
залежності до 7 % та рівень медикаментозної залежності – до 21 % опитаних. 

У таких осіб є ряд спільних ознак. Зокрема, як відзначають Л. А. Азарова 
і В. А. Сятковський [1], спільними ознаками залежної поведінки є: стійке 
прагнення до зміни психофізичного стану; циклічність залежної поведінки (у 
циклі виокремлюють такі фази: наявність внутрішньої готовності до адиктивної 
поведінки; посилення бажання і напруги; очікування та активний пошук 
об’єкта адикції; отримання об’єкта і досягнення специфічних переживань; 
розслаблення та фаза ремісії). 

Проблема прояву аддиктивної поведінки полягає у тому, що особистість 
часто отримує прив’язку не до людей, а до неживих об’єктів. Емоційні 
стосунки з людьми втрачають значущість, стають поверхневими. Адикція 
дозволяє відволіктися від сумнівів і переживань чи важких обставин. 
Особистість опиняється в капкані віртуального світу, відходячи від реального 
життя [5]. 

Тобто об’єктами залежності можуть бути не лише психоактивні 
речовини, але й їжа, ігри, секс, релігія і релігійні культи тощо. Відповідно 
адиктивна поведінка може виявлятися у переїданні (булімія), голодуванні чи 
повній відмові від їжі (анорексія), гемблінгу (ігровій залежності), релігійному 
фанатизмі тощо. 

Окрім цього будь яка залежність веде до нищення здоров’я і може 
призвести до загибелі людини. 

На останній фазі виникнення залежності людина повністю занурюється в 
адиктивний процес, хоча самі адиктивні реалізації вже не приносять 
попереднього задоволення. Адиктант не залишає нічого від свого внутрішнього 
світу. Втрачається навіть здатність маніпулювання людьми. На цій стадії 
втрачається довіра й до адиктанта. Суспільство ставиться до нього як до такого, 
хто на ніщо не здатен і втратив людське обличчя. 

Як засвідчують дослідження ряду вчених, молодь переживає важко 
економічну нестабільність – безробіття, низька заробітна плата тощо. В умовах 
сьогодення додалися падіння ВВП через вимушене припинення роботи 
багатьох установ у зв’язку із пандемією СОVID-19. Негативно вплинуло 
обмеження у відвідуванні навчального закладу, адже навчання відбувалося 
тривалий час в онлайн режимі. 

Усе це могло мати вплив на певні прояви девіантної поведінки. 
Така тенденція свідчить про те, що у загальноосвітніх школах, коледжах 

та вищих навчальних закладах виникає необхідність проведення 
профілактичних заходів та психокорекційної роботи з молоддю. 

Найбільш дієвими вважаються інформаційно-просвітницька робота з 
молоддю, що є розширенням компетенції особистості в таких важливих сферах, 
як психосексуальний розвиток, культура міжособистісних відносин, технологія 
спілкування, способи подолання стресових ситуацій, конфліктологія і власне 
проблеми адиктивної поведінки з розглядом основних адиктивних механізмів, 
видів адиктивної реалізації, динаміки розвитку адиктивного процесу і  його 
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негативних наслідків. 
Високо результативними є проведення тренінгів особистісного зростання 

з елементами корекції окремих особистісних особливостей і форм поведінки, 
що включають формування і розвиток навичок роботи над собою. 
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ЩОДО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Реалії сьогодення спонукають кожного індивіда до сміливості, 
впевненості у прийнятті власних рішень, вміти «боротися» із труднощами будь-
якого змісту. Особистість більшість часу формується у школі, здобуває 
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інтелектуальні надбання, успіхи, вчиться правильно (конструктивно) 
відстоювати власну думку, позитивно переконувати інших у своїй правоті, 
намагається логічно мислити та розмірковувати про різні життєві ситуації та 
налагоджувати взаємодію (безконфліктного спілкування) з однолітками, 
вчителями й іншими дорослими. 

Незважаючи на «позитиви» учнівської молоді у шкільному середовищі, 
варто зауважити і про «негативи», що трапляються з ними та мають 
соціодеструктивну спрямованість. І, зазвичай, це відбувається у складний, 
перехідний віковий період, коли підлітки починають презентувати себе по-
іншому, що викликає занепокоєння у вчителів та батьків. Зокрема, учні не 
бажають вчитися, порушують поведінку у класі, принижують гідність інших 
(однокласників, друзів, учителів), вербально знущаються, влаштовують сварки 
у класі та на шкільному подвір’ї, під час яких не контролюють власні емоції та 
дії, а вчителю досить важко вгамувати прояви їхньої «неадекватності». У такій 
педагогічній ситуації, на допомогу вчителю чи класному керівнику 
«зголошується» шкільний психолог, який в уявленнях батьків та деяких 
учителів має швидко та ефективно все вирішити та одразу змінити поведінку 
дитини [4]. 

Тривожність – це суб’єктивний прояв неблагополуччя особистості, її 
дезадаптації. Тривожність як переживання емоційного дискомфорту, 
передчуття наближеної небезпеки є вираженням незадоволення значиущих 
потреб людини. Тривожність негативно впливає не лише на емоційне 
самопочуття людини, а й у подальшому порушує функціональні можливості 
психіки, гальмуючи її розвиток як особистості. Так звані «хронічні тривоги» 
здебільшого перетворюються на патопсихологічні розлади, а значна кількість 
тривожних дітей мають проблеми зі здоров’ям [7]. 

Агресивність – це усвідомлювана чи неусвідомлювана певна схильність 
до агресивної поведінки. Виділяють різні форми агресивності у підлітків. 
А. Басс і А. Дарка запропонували розрізняти: фізичну агресію (напад); непряму 
агресію (злобні плітки, жарти, вибухи люті, що проявляються як крик, тупання 
ногами тощо); схильність до роздратування (готовність до появи негативних 
почуттів при найменшому порушенні); негативізм (опозиційна манера 
поведінки від пасивного опору до активної боротьби); образу (заздрість і 
ненависть до оточуючих за дійсні та вигадані відомості); підозрілість у 
діапазоні від недовіри й обережності до переконання, що всі інші люди 
приносять шкоду або планують її; вербальну агресію (вираження негативних 
почуттів як через форму – сварка, крик, вереск, так і через зміст словесних 
відповідей – загроза, прокляття, лайка) [2]. Як проекція часто такі стани 
проявляються на різних об’єктах та у довкіллі (нищення лісових насаджень, 
зумисне забруднення водойм, підпали опалого листя тощо. 

Тому метою дослідження є встановлення рівня тривожності та агресії 
підлітків, а також стратегій поведінки щодо природного середовища. 

Для дослідження учням 9 класів (36 осіб віком 14-15 років) однієї із 
львівських шкіл запропоновано добровільно пройти опитування. Нами 
застосовані такі методики, як: «Діагностика стану агресії» (А. Басс, А. Дарка), 
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«Оцінювання тривожності» (Ч. Д. Спілбергер, Ю. Л. Ханін) та опитувальник 
«Самооцінка стратегії поведінки стосовно природи» [6]. 

Отримані результати показали тривожність у всіх респондентів. Так 22 % 
учнів виявляли високим рівнем особистісної тривожності, а 39 % – ситуативної 
(рис. 1). При цьому у трьох дівчат проявлялися високі рівні обох видів 
тривожності. 

Аналіз результатів за видами агресії показав (табл. 1), що вищими за 
норму є роздратування – у 6 % респондентів, вербальна агресія – у 20 % 
(проявляли і хлопці, і дівчата). При цьому індекс агресивності був у межах 
норми, але індекс ворожості (тобто образа + підозрілість) був вищим у 39 % 
опитаних, у тому числі у двох дівчат, у яких відзначено високі рівні обох видів 
тривожності. 

 
Таблиця 1. 

Виявлення перевищень норми агресивності 
у школярів 14-15 років, % 

Показники 
У межах 
норми, % 

Перевищення 
норми, % 

агресії за видами 
Фізична агресія 100 0 
Непряма агресія 100 0 
Роздратування 94 6 
Негативізм 100 0 
Образа 100 0 
Підозрілість 100 0 
Вербальна агресія 80 20 
Почуття провини 100 0 

за індексами 

Індекс ворожості 61 39 
Індекс агресивності 100 0 

 
Так, практичним психологом Н. В. Зінченко показано, що рівень фізичної 

форми агресивної поведінки найбільш виражений у підлітків, вихідців з 
робочого середовища, а найбільшу агресію виявляли діти з середовища 
сільських механізаторів. Разом з тим у підлітків цієї групи наголошується 
мінімальний рівень негативізму. По рівню непрямої агресії на першому місці 
підлітки з сімей підсобних працівників і сімей керівних службовців. 
Підвищеним негативізмом відрізняються підлітки з середовища керівних 
працівників і сімей інтелігенції (лікарі, вчителі, інженери). Вербальні форми 
агресивної поведінки типові для більшості підлітків з сім'ї службовців 
середньої ланки. В той же час ці підлітки відрізняються порівняно невисоким 
рівнем фізичної форми агресивної поведінки. Найменше виражено агресивну 
поведінку у підлітків з середовища торгових працівників. Мабуть в цьому 
випадку позначається не тільки матеріальний добробут, але і вироблене в цьому 
середовищі прагнення уникати конфліктів, згладжувати виникаючі 
суперечності, не загострювати ситуацію. 

1 

2 

Рис 1. Рівень особистісної (1) 
та ситуативної (2) тривожності 
школярів 14-15 років, % 
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Звичайно у віці 14-15 років спостерігається зіставлення підлітком своїх 
особистісних особливостей, форм поведінки з певними нормами, прийнятими в 
референтних групах. При цьому на перший план у них виходить вербальна 
агресивність, що на 20 % перевищує показники 12-13 років і майже на 30 % в 
10-11 років. Агресивність фізична та непряма підвищуються неістотно, також 
як і рівень негативізму [5]. 

Зазначимо, що сама по собі агресивність не робить суб’єкта соціально 
небезпечним, адже, з одного боку, існуючий зв’язок між агресивністю і 
агресією не є однозначним, а, з іншого, – акт агресії може не набувати 
соціально небезпечних та несхвалюваних громадськістю форм [2]. 

Практичні психологи рекомендують [5]: 
• Підтримувати у підлітку розвиток позитивних аспектів агресивності – 

заповзятливості, активності, ініціативності, а також попереджати формування її 
негативних якостей – ворожості, замкнутості. Це допоможе підліткові знайти 
своє місце у житті. 

• Давати підліткові можливість задовольняти потреби у самовираженні 
та самоствердженні. Недолік цього найчастіше і є причиною виникнення 
агресивної поведінки. Щоб ця потреба задовольнялася, покладають на підлітка 
яку-небудь відповідальність, наприклад, пропонують йому організувати який-
небудь захід. Це дозволить дитині повірити у свої сили, усвідомити, що бути 
особистістю можливо і без застосування агресивної поведінки. 

• Направляти енергію підлітка у правильне русло, наприклад, участь у 
культурних заходах. 

Ще однією з найактуальніших проблем ХХІ століття є формування 
екологічної культури особистості, зокрема молодого покоління. Викликом, 
насамперед, є досягнення науково-технічного прогресу, що надав можливість 
людині впливати на природне середовище з такою силою, яка часто є причиною 
незворотних наслідків щодо відновлення останньої. Тому застосування 
сучасних технологій для полегшення життя людини часто має негативні 
наслідки щодо впливу на природне середовище. Внаслідок цього, виникає 
проблема освіченості та мотивування до природовідповідальних дій молоді у 
системі «людина – природа» [1]. 

Так, для прикладу, як стверджує психолог М. Мельницький, діти, як і 
дорослі, поділяються на дві категорії: споживачі та творці. Завдання сучасної 
освіти сформувати дитину творця, яка б не з примусу, а усвідомлено з радістю 
могла б віддавати рідній землі свої уміння, свою позитивну енергетику, 
формувати навколо себе середовище краси, гармонії та любові [8]. 

Тому було важливо порівняти результати тривожності та агресивності із 
стратегією поведінки стосовно довкілля. Учням було запропоновано 
опитувальник «Самооцінка стратегії поведінки стосовно природи», згідно якого 
вони мали самостійно визначити наскільки часто проявляли кожну стратегію: 

• активно агресивна – це споживацьке ставлення до природи, коли 
людина бере з неї все, що їй заманеться і скільки потрібно, не замислюючись 
над необхідністю помірного (розумного) споживання. Більше того — бездумно, 
стихійно руйнує природу; 
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• пасивно агресивна – схожа до активно агресивної споживацьким 
характером поводження щодо природи, але відрізняється тим, що людина не 
виявляє стихійної агресії, однак байдужа, коли інші люди виявляють агресію до 
природи; 

• природовідповідна – така, коли людина свідомо контролює і обмежує 
власні дії, що можуть завдати шкоди природі, а також не підтримує, засуджує 
шкідливі для природи дії інших людей. Проте, ці люди виявляють нерішучість, 
коли потрібно втрутитись і заявити про свою позицію; 

• активно природоохоронна – така поведінка, коли людина свідомо 
намагається не завдавати шкоди природі, зупинити руйнівну для природи 
поведінку інших громадян [6]. 

Так екодевіантну поведінку, тобто поведінку, в основі якої 
спостерігаються риси, що зашкоджують природному середовищу, або собі, 
іншим людям, довкіллю [3] виражено проявляли 39 % респондентів у вигляді 
активно агресивної стратегії (відмітили «часто» та «іноді») і 6 % – у вигляді 
пасивно агресивної стратегії (відмітили «часто») (рис. 2). Серед таких 
відзначено і 4 підлітків, які виявили індекс ворожості вищий за норму. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. В. Кряж, досліджуючи психосемантику буденних екологічних уявлень у 

структурі свідомості, виявила два полюси ставлень до природи. Це «байдужість 
– екологічна безграмотність – безвідповідальність – жорстокість – егоїзм» як 
один полюс, та «альтруїзм – бажання до внутрішньої гармонії – переоцінка 
життєвих цінностей – відповідальність – пошук духовної основи – екологічна 
занепокоєність – любов до природи – потреба у спілкуванні з нею» – як інший 
полюс свідомості [3].  

Таким чином, нами встановлено переважно середній рівень тривожності 
та рівень агресивності, що відповідає нормативним показникам, наведено 
рекомендації, які може використати шкільний психолог у роботі з вороже 
налаштованими підлітками. 

На наш погляд, важливим буде проведення шкільним практичним 
психологом такої просвітницької роботи, яка забезпечить з одного боку 
зниження ворожості та тривожності підлітків, а з іншого – заохочення їх до 

Рис. 2. Самооцінка частоти прояву стратегій поведінки 
підлітків стосовно природи, % від респондентів 
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природозбереження. Це забезпечить спрямування їхньої «агресії» у позитивне 
русло, сприятиме самовираженню та профорієнтації. 
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ЦІННОСТІ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 
Важливим чинником прогресивних перетворень в суспільстві є 

становлення людини як особистості та створення необхідних передумов 
формування її ціннісних орієнтацій. 

Пубертатний період або ранньо-юнацький вік – це один із найскладніших 
періодів у розвитку особистості, пов’язаних з багатьма причинами. По-перше, 
це час, коли ще не цілком зріла особистість потребує суспільного визнання 
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своєї «дорослості»; по-друге, це можливість її самовираження, 
самоствердження, підвищення рівня самооцінки; по-третє, це її фізіологічний та 
психоемоційний стан, який визначається юнацьким максималізмом, коли 
підліток починає усвідомлювати, що він вже все може, хоча для цього ще нема 
необхідних ресурсів. 

Цінностям приділялася велика увага в різні історичні періоди розвитку 
суспільства, починаючи від Античності і до сьогодення, однак тема 
дослідження не вичерпана і є актуальною й в сучасний період розвитку 
України. 

Теоретичною основою концепцій ціннісних орієнтацій ставали цільово-
раціональна дія (у вченні М. Вебера); провідний мотив або мета (у розумінні 
В. Вундта); пережите почуття (у поглядах В. Дільтея, П. Менцера); дух або 
об’єктивна культура (у розумінні Шпрангера); стійке переконання, певний 
спосіб поведінки чи кінцева мета існування (за М. Рокичем); певні ідеї і 
погляди, за допомогою яких люди задовольняють свої потреби та інтереси (у 
роботах М. A. Головатого) [1]. 

С. М. Возняк та В. І. Кононенко зазначають, що поняття «цінність» 
близьке до поняття «значущість», тому цінністю можна вважати все, що 
цінується особистістю, є важливим для неї [4]. Власне, йдеться про ту роль, яку 
предмет чи явище можуть відігравати в життєдіяльності людей із точки зору 
їхніх потреб, інтересів чи цілей. 

Тобто ціннісна сфера особистості має двоякий характер і включає 
об’єктивні уявлення про цінності та суб’єктивні оцінювання, що існують в 
суспільній свідомості як норми і уявлення, що відбувається шляхом 
інтеріоризації, та набуття в особистості стійких життєвих орієнтирів, і стають її 
ціннісними орієнтаціями. 

Як вказують дослідження, система цінностей може зазнавати серйозних 
перекосів і деформацій у період реформаторських змін у суспільстві [7]. На 
даному етапі розвитку України ми переживаємо подібні реформування 
економіки, політичні негаразди, суспільні катаклізми, що можуть впливати на 
формування системи цінностей молодої людини, а тому виникає потреба у 
вивченні ціннісних орієнтацій особистості у ранньо-юнацькому віці [6]. 

Звернення учених до вивчення ціннісних орієнтацій пов’язано з метою 
визначення самої сутності та поняття, що розвиваються від чисто біологічних, 
до соціально-економічних, психологічних і філософських уявлень [10]. 

Ціннісні орієнтації – це складний соціально-психологічний феномен, що 
характеризує спрямованість і зміст активності особистості, що є складовою 
частиною системи відносин особистості і визначає її підхід  і ставлення до 
світу, до розуміння себе, надає сенсу і напрямку особистісним позиціям, 
поведінці та вчинкам [3]. 

Створення власної ціннісної системи супроводжується зверненням 
особистості до вічних філософських проблем, ідеальних уявлень про 
моральність. Ускладнення комплексу особистих властивостей відбувається за 
рахунок включення в систему її ціннісних орієнтації різного роду етичних 
якостей [9]. 
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Розвиток ціннісних орієнтацій – є ознакою дозрівання особистості, 
показником міри її соціальності. Стійка та непротиречива сукупність ціннісних 
орієнтацій зумовлює такі якості особистості, як цілісність, надійність, вірність 
певним принципам та ідеалам, здатність до вольових зусиль в ім’я цих ідеалів і 
цінностей, активність життєвої позиції. Протиречивість ціннісних орієнтацій 
породжує непослідовність у поведінці і діях особистості. Нерозвиненість 
ціннісних орієнтацій стають ознакою інфантилізму, панування зовнішніх 
стимулів у внутрішній структурі особистості. 

Ціннісні орієнтації – це, перш за все, надання переваги чи навпаки 
відкидання певних смислових начал і готовність (чи неготовність) вести себе у 
відповідності з ними. Відповідно до цього ціннісні орієнтації задають загальну 
направленість інтересам, прагненням особистості, формуючи ієрархію 
індивідуальних образів, цільову та мотиваційну програми, рівень домагань і 
престижних переваг, уявлення про належне і механізми селекції за 
критеріями значущості та визначаються мірою готовності і рішучості через 
вольові компоненти та реалізацію власного способу життя. 

Цінності відіграють важливе значення в соціальному научінні. Термін 
«цінність підкріплення», визначає ступінь, з яким людина при рівній 
ймовірності чи варіанті вибору, віддає перевагу одному підкріпленню, 
порівняно з іншим. Поряд з цим поведінка людини визначається «цінністю 
потреби», як цінністю набору підкріплень, що відносять до основних 
категорій потреб. Очікувана цінність підкріплення залежить від суб’єктивної 
оцінки зовнішньої соціальної ситуації [11, с. 412-425]. 

Особистісні цінності визначаються усвідомлюваністю і 
відрефлексованістю смислоутворень, які індивід сприйняв від середовища і 
засвоїв, впровадивши у ряд власних цінностей. Вони є складною ієрархічною 
системою, яка займає місце між мотиваційно-потребнісною сферою особистості 
і світоглядними структурами свідомості, виконуючи функцію регулятора 
активності людини [2, с. 89-90]. 

Учені зазначають, що у нестабільні періоди – при радикальних змінах 
суспільства цей процес йде далеко не лінійним шляхом, не має заданого 
напрямку змін і пов’язаний із порушенням соціальної адаптації, у процесі якої 
відбувається ненавмисний пошук і вибір способів дій, що відповідають 
зміненим умовам і нормам. Зокрема у дослідженнях О. С. Поліщук [8] та 
В. В. Карлової [5] відзначається, що відсутній консенсус відносно 
фундаментальних національних цінностей, ідеалів та орієнтирів його розвитку, 
що спричинює конфліктність та породжує соціальну напруженість, може 
сприяти виникнення трансформації кількох ціннісних систем, де поряд із 
існуючими цінностями, запозичуються цінності західного суспільства без 
урахування особливостей розвитку, культури, норм та історичного становлення 
України як держави [5]. 

Проведене нами дослідження за участю студентів коледжу показало, що 
основний акцент 10% молоді у віці 15-17 років ставитьяс на матеріальне 
благополуччя та розкішне життя, які особистість не може реалізувати через 
значущість впливу зовнішніх чинників, водночас знецінюючи саморозвиток та 
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творчий потенціал, які мають внутрішньо особистісний початок. Це 
позначалося на розбіжностях щодо здатності до реалізації, а тому можна 
констатувати, що відбувається деформація в ціннісних орієнтаціях молодою 
людини. 

У частини досліджуваних (20 %) більшу значущість мали зовнішні 
цінності, порівняно з внутрішніми. У них виражені орієнтація на високу оцінку 
зовнішності, презентацію самих себе перед іншими, що характерно для 
самопрезентуючого типу структури ціннісних орієнтацій. Така структура 
більше притаманна особистостям зрілого віку. Вона характерна для менеджерів 
середньої ланки, продавців, перукарів з низькою загальною конструктивністю 
особистості, але не характерна для підліткового віку.  

Поряд з цим для 70 % досліджуваних розподіл цінностей вказував на 
саморозвивальну структуру ціннісних орієнтацій. Такі особистості більше 
концентруються на саморозвитку, їм притаманний широкий контакт з людьми 
та світом загалом. У них спостерігається чіткий прояв внутрішньої 
вмотивованості та самодетермінації, що й визначатиме їхню поведінку. 

Кореляційний аналіз показав, що низький рівень самооцінки співпадав з 
низьким рівнем реалізації матеріальних цінностей досліджуваних (r=0,61 при 
р≥0,005) та розкішним життям (r=0,54 при р≥0,005), а також відзначено 
кореляцію між високим і середнім рівнями самооцінки та популярністю (r=0,66 
при р≥0,005) і слабкий кореляційний зв’язок із соціальним становищем (r=0,45 
при р≥0,005). 

Виходячи з отриманих результатів, для 30 % респондентів необхідно 
організувати психологічний супровід щодо становлення ціннісних орієнтації, 
що вимагає розробки програми діяльності психолога з цими респондентами. 

Отже, на основі аналізу наукової літератури та власного дослідження 
можна стверджувати, що у ранньо-юнацькому віці особливе значення має 
сформованість ціннісних орієнтацій. Водночас, необхідно враховувати, що дана 
система є лабільною, не залишається незмінної, а може зазнавати динамічних 
коливань і переосмислення, накладати свої відбитки як на стосунки з групою 
однолітків і на розширення контактів з дорослими, так і на сам мисленнєвий 
процес особистості.  

Тому головним завданням соціальних інституцій, зокрема сім’ї, 
навчального закладу, є надання допомоги знайти свій особистий сенс в житті, 
створити сприятливі умови для того, щоб побут особистості та спілкування з 
іншими людьми, досвід взаємодій з оточуючим світом розвивали власний 
потенціал, а домінанти ціннісних орієнтацій були спроектовані на 
культивування і розвиток своїх здібностей та саморозвиток. 
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КАТАТИМНО-ІМАГІНАТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ – 

ЕФЕКТИВНИЙ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
СУЧАСНОЇ ПСИХОДИНАМІЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 

 
Одним з найдинамічніших у своєму розвиткові відгалужень сучасної 

психодинамічної психотерапії є так звана кататимно-імагінативна психотерапія 
(КІП, символдрама). З відомих на сьогоднішній день близько п’ятнадцяти 
напрямків психотерапії, що використають образи в лікувальному процесі, 
символдрама є найбільше глибоко й системно проробленим і технічно 
організованим методом, що має фундаментальну теоретичну базу. 

КІП – це особливі концептуальні модель і метод психотерапії, 
запропоновані німецьким психологом, психотерапевтом і доктором медицини 
Х. Лойнером у 40-50 роках минулого сторіччя. Вони засвідчили високий рівень 
ефективності передовсім у психотерапії порушень, пов'язаних з невротичним 
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розвитком особистості, різного роду неврозів та патопсихологій. У 1995 році 
метод КІП був утверджений в психотерапії як науково обґрунтований 
психотерапевтичний метод [1; 2]. 

KIП працює психодинамічно та використовує на додаток до глибокої 
психологічної розмови керовані афективні образи та характеризується трьома 
ознаками: теоретичні основи глибинної психології; використання імагінацій 
(значущих образів); робота в символі і зі символікою імагінацій. Згідно 
сучасних уявлень науковців, що досліджують метод, його ключовими 
теоретичними положеннями є наступні: у якості основної детермінанти 
особистісного розвитку та поведінки розглядаються неусвідомлювані психічні 
процеси (несвідомі фантазії, потяги, конфлікти та механізми захисту), а також 
динаміка їх розвитку у стосунках з об'єктом; метод базується на теоретичному 
фундаменті класичного психоаналізу та його сучасного розвитку (теорія 
потягів, Его-психологія, теорія об'єктних стосунків, Self-психологія, психологія 
процесу розвитку тощо); КІП відрізняється від інших напрямків 
психодинамічної психотерапії роботою з образною сферою людини; 
специфічним для цього методу є особлива форма уявлення образів – імагінації, 
в яких у символічному вигляді репрезентовані інтерналізовані конфлікти 
клієнта і патерни його об'єктних стосунків; в терапевтичному процесі 
психотерапевт використовує ці символізації та наступні асоціації пацієнта у 
контексті анамнезу, актуальної життєвої ситуації та стосунків 
перенесення/контрперенесення з діагностичною та терапевтичною метою [2; 3]. 

За допомогою керованих зображень клієнти мають доступ до свого 
несвідомого. Внутрішні образи, що є внутрішніми, надають інформацію про 
психічний стан клієнтів, їх неадресовані рани з минулого, способи взаємодії з 
протилежною статтю, способи боротьби з агресією та страхом, а також захисні 
механізми. 

Якщо розглянути КІП в континуумі інших психодинамічних методів, то 
стають очевидними її переваги як методу, що відповідає сучасним тенденціям 
розвитку психотерапії, про які йшлося вище. Науковці вважають, що 
символдрама займає серединне місце між «розкривальними» 
психотерапевтичними методами, з одного боку, і «підтримувальними» – з 
іншого. 

Важливими перевагами символдрами, порівняно з іншими методами, є 
також її системність і технічна організованість (наявність структурованих 
технологій застосування), що робить метод як ефективним, так і дидактично 
чітким. КІП відзначається відносною короткотривалістю та універсальністю, 
що відповідає вимогам до сучасних методів психотерапії, які виявлені у 
дослідженні К. Grawe [6]. Зазвичай, курс психотерапії за методом символдрами 
складається з 8-25 сеансів, а в особливо складних випадках – з 30-50. 
Частотність сеансів становить від 1 до 3 сеансів на тиждень. 

Великий діапазон застосування символдрами та мінімальні її обмеження 
(протипоказання) є наступними важливими перевагами методу. Кататимно-
імагінативна психотерапія застосовується при всіх формах психоневрозів і 
неврозів характеру, зі синдромами гіпертрофованої тривожності, зниженої 
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стресостійкості, тривожно-депресивним синдромом, синдромом 
дезадапттивності соціальної поведінки, деструктивних допінг-стратегій, з 
клієнтами, які мають складнощі з доступом до власних емоційних станів (у т.ч. 
при алекситимії), з клієнтами, які досить просто структуровані та недосвічені в 
інтроспекції та терапевтичному розщепленні Его. 

Кататимно-імагінативна психотерапія серед методів психодинамічного 
напряму психотерапії вирізняється тим, що цілком відповідає сучасним 
вимогам до психотерапії, бо є системним, добре технічно організованим, 
дидактично чітким методом. Інші його характеристики – відносна 
короткотривалість, наявність підтримувальних та розкривальних технік, 
можливість застосовувати метод у різних формах (індивідуальній, груповій, 
парній), розробленість технік для роботи з різними віковими категоріями 
клієнтів та різною проблематикою, – визначають широкий діапазон 
застосування символдрами та її мінімальні обмеження (протипоказання) [2]. 

Як і в класичному груп-аналізі, для методу ГКІП оптимальними є зустрічі 
один або двічі на тиждень по 90–180 хвилин. Як правило, зустрічі з клієнтами 
ефективно проводити один раз на тиждень протягом 2-2,5 годин. На противагу 
груп-аналізу, де повний курс в середньому триває 1-3 роки, ГКІП є більш 
короткотривалим методом, ефективність якого може бути очевидною вже за 
півроку (приблизно 25-30 групових зустрічей, однак їхня кількість залежить від 
віку учасників, проблематики та ступеню порушення). 

Група також може мати різну форму (формат). З часів Фулькса [5] 
розрізняють закриту, відкриту і напіввідкриту для доступу нових учасників 
групу. Кожна з цих форм роботи групи має свої переваги та недоліки. Так, у 
закритій групі можна краще спостерігати психодинамічні процеси, тоді як 
відкрита група дозволяє глибше опрацьовувати різні переживання, пов'язані з 
почуттям розлуки, суму, розчарування, гніву та агресії тощо. При цьому такі 
переживання можуть нашаровуватись на актуальний груповий процес, 
блокуючи чи підсилюючи його. Як зазначає В. Біон, при долученні до групи 
нових учасників активуються процеси регресії, бо такі учасники на своїй 
початковій стадії можуть або пристосовуватися до наявної структури групи, або 
ні. 

На думку Фільца, «терапевтична глибина» в групах такого типу є 
незначною [4]. Як засвідчує відзначений фахівцями досвід, при зміні складу 
групи у клієнтів можлива явна актуалізація таких тем як розлука, втрата, 
смерть, які група теж або приймає, або не приймає. Тобто будь-які зміни в групі 
можуть підсилювати або послаблювати групу, залежно від рівня 
індивідуального і групового розвитку. 

Отже, груповий процес варто структурувати поетапно. 
1. Підготовча бесіда, фаза зближення. 
2. Фаза пошуку теми. 
3. Фаза групової імагінації. 
4. Фаза опрацювання отриманого матеріалу (на двох рівнях: вербальний – 

обговорення; невербальний – малювання) [3]. 
Отже, у груповій роботі з клієнтами варто орієнтуватись на наступні 
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етапи. 
І етап – введення в психокорекційний процес, головною метою якого є 

створення доброзичливої атмосфери та довірливих стосунків між учасниками 
групи, а також між учасниками і психотерапевтами, прийняття основних 
правил та норм групи, формулювання власної мотивації до змін та завдань, які 
кожен учасник ставить перед собою, починаючи психокорекцію, оволодіння 
навичками релаксації та уявлення мотивів. 

ІІ етап – підготовчий (етап основного ступеню символдрами), метою 
якого є створення умов для символічного підживлення, пошуку ресурсів та 
укріплення психіки учасників групи, а також накопичення навичок 
конструктивної взаємодії як в образі, так і під час обговорення, подальше 
зміцнення довіри в групі як умова ефективної рефлексії та усвідомлення 
власних переживань і проблем.  

ІІІ етап – етап конструктивних змін (середній ступінь символдрами), 
головною метою якого є створення умов для прояву, усвідомлення та 
опрацювання основних глибинних конфліктів; опрацювання перенесення в 
групі і за допомогою групи, побудова нового образу взаємовідносин зі світом; 
зміна неефективних захистів і копінг-стратегій на ефективні, що сприяють 
кращій адаптації; прийняття як власного світу переживань, так і переживань та 
світоглядів інших людей. 

IV етап – завершальний, метою якого є інтеграція в учасників 
конструктивних змін на психічному рівні та підготовка до втілення набутого 
досвіду в реальне життя, підготовка учасників групи до завершення групової 
психокорекційної роботи, рефлексія стосунків та ступеню виконання власних 
завдань, поставлених перед початком роботи, а також прагнень і сподівань, які 
було покладено на психотерапевтичний процес з самого початку. 

Змістовний аналіз сутності реалізації власне групової кататимно-
імагінативної психотерапії – ГКІП – засвідчує, що відповідні якісні позитивні 
зміни в психіці клієнтів відбуваються внаслідок поетапного опрацювання 
глибинних конфліктів, асиміляції отриманого позитивного досвіду переживань, 
рефлексії власної поведінки та емоційних станів, вироблення нових, 
адаптивних форм поведінки. 

Таким чином, слід відзначити, що психодинамічна психотерапія у 
форматі групової кататимно-імагінативної психотерапії є сучасним ефективним 
методом психотерапії в роботі з різноманітними особистісно-психологічними 
розладами людини. Метод ГКІП є системним, технічно організованим і 
дидактично чітким психотерапевтичним методом. Важливою його 
характеристикою є також можливість зважати в застосуванні методу на 
сучасний соціо-культурний контекст життєдіяльності потенційних клієнтів і 
вимоги щодо ефективності надання психотерапевтичної допомоги. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Оскільки постійна та невпинна трансформація соціально-економічних 

процесів у суспільстві призводить до соціальної мобільності населення, 
відповідно вона також автоматично породжує зміни у його соціальній 
структурі. Своєю чергою, цей процес зумовлює поступове поширення явища, 
яке у наукових та суспільних колах отримало назву соціальної ексклюзії 
(соціального відторгнення або соціального виключення), яке ще у 60-х роках 
ХХ ст. американський соціолог Т. Парсонс потрактував як побічний та майже 
неминучий ефект розвитку сучасного суспільства.  

Концепція соціальної ексклюзії почала формуватися у процесі 
динамічного розвитку суспільства, яке потребувало нових підходів до 
виявлення та вимірювання негативних соціальних явищ. Згодом вона 
еволюціонує від пояснення формування депривованих соціальних груп, що 
пов’язане з існуванням бідності, до розриву соціальних зв’язків і обмеження 
можливостей доступу до суспільних інститутів та заходів.  

Сьогодні соціальну ексклюзію розглядають як соціальний феномен, що 
базується на нерівності відносин між соціальними групами. Найчастіше її 
розуміють як часткове або повне вилучення індивідів чи груп із соціальної 
структури суспільства й суспільних процесів, створення або формування умов, 
які не дають можливості цим індивідам чи групам відігравати в суспільстві 
значущу роль [1]. 

Аналізуючи підходи до розуміння та пояснення явища соціальної 



 103 

ексклюзії можемо зробити висновок що найбільш повно її слід розглядати з 
позиції нерівності та доступу до соціальних можливостей, (зокрема до 
інститутів суспільства, в першу чергу до системи соціальних послуг), 
відсутності необхідних соціально-економічних умов для функціонування 
людини. 

Проблема соціальної ексклюзії в українському суспільстві почала 
формуватися із самих початків зародження української держави, коли наслідки 
розпаду старої соціалістичної моделі призвели до зубожіння переважної 
частини населення в результаті різкої зміни умов господарювання, а 
перерозподіл ресурсів спричинив їх концентрацію в руках відносно нечисельної 
соціальної групи. Відповідно масштабне падіння рівня життя більшої частини 
громадян поступово призвело до втрати ними своїх соціальних позицій, 
ослаблення соціальних зв’язків, деградації та маргіналізації окремих соціальних 
груп. 

Найбільше проблема соціальної ексклюзії в Україні пов’язана з 
економічними факторами, які, в основному, стосуються ринку праці. Серед 
основних можна визначити тривале безробіття, низький рівень оплати праці, 
трудність працевлаштування, робота не за фахом тощо. До інших економічних 
причин відносяться погані житлові умови, низька участь у споживанні, 
незабезпечена та «негідна» старість, загалом низька якість життя. 

Аналіз найхарактерніших причин поширення соціальної ексклюзії в 
Україні та наслідків її для населення та загалом для держави представлено на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Причини і наслідки соціальної ексклюзії в Україні 

Джерело: складено автором. 

Сьогодні до економічних причин поширення соціальної ексклюзії в 
Україні додаються також інші, не менш важливі виклики, які пов’язані з 
розвитком українського суспільства та формуванням особистісної ідентичності 
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індивідів (що, зокрема, не могло мати місця і проявлятися в умовах існування 
радянської системи), а це саме обмеження членства у громадських організаціях, 
низька громадська і політична участь населення, зумовлена обмеженнями 
конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема, свободи слова, 
високим рівнем корупції, особливо в інституційній сфері, зниженням рівня 
мотивації і т.п. 

Загалом, соціальну ексклюзію можна визначати за такими категоріями: 
• за формами прояву, 
• за глибиною проникнення, 
• за сферами виключення, 
• за критеріями або чинниками, 
• за масштабами поширення, 
• за характером соціальних зв’язків, 
• за категоріями виключених, 
• за рівнями формування. 
За формами прояву соціальна ексклюзія може проявлятися в залежності 

від фактору, який найбільше чинить вплив у певному просторово-часовому 
відрізку. Відтак, оскільки на початковому етапі незалежності та формування 
української держави поширення соціальної ексклюзії здійснювалося на фоні 
бідності та депривації, відсутності можливостей та доступу до основних 
соціальних послуг (тобто мав місце соціально-економічний фактор впливу), то з 
часом вона набула нових форм свого прояву в Україні, зокрема як 
соціокультурна, психо-фізіологічна, політико-правова, територіально-
просторова та ін. 

Аналіз соціальної ексклюзії за рівнями формування дозволяє визначати її 
з двох підходів (у широкому і вузькому розумінні). Перший – макрорівень, – 
розглядає її з позицій суспільства і зосереджується на відсутності доступу до 
механізмів інтеграції, роблячи акцент на тому, хто має владу виключати і також 
на тому, кого при цьому виключають [1]. Основою при такому підході є 
дискримінація. Характерні прояви дискримінації в українському суспільстві 
сьогодні можна спостерігати у сфері зайнятості, оплати праці, у ставленні до 
етнічних, релігійних меншин, пенсіонерів, жінок з маленькими дітьми та 
молодих осіб без досвіду першого місця праці (при прийомі на роботу або 
питанні встановлення рівня заробітної плати для таких осіб), за гендерною 
ознакою тощо. 

Другий підхід розглядає соціальну ексклюзію на мікрорівні і аналізує 
стан її носіїв. Відтак, згідно цього підходу першочерговою має місце ознака 
«депривації». У літературі виділяють різні види депривації, зокрема 
економічну, соціальну, психокультурну і т.п. Найбільш вираженою в Україні є 
економічна депривація, яка полягає у відсутності або обмеженні можливості 
задоволення основних потреб індивіда внаслідок нестачі матеріальних ресурсів, 
що, своєю чергою, не дозволяє цим індивідам відповідати способу життя, 
прийнятному в суспільстві.  

Оскільки в Україні спостерігається значна контрастність (коефіцієнт 
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розриву) у рівнях матеріальної забезпеченості окремих соціальних груп, 
відповідно такий стан речей зумовлює появу різних форм депривації. 
Найхарактернішими прикладами є депривація літніх людей, осіб з обмеженими 
можливостями, непрацевлаштованої молоді, мешканців сільських регіонів і т.п. 
Несприятливі соціально-економічні умови, незадоволення певних потреб, у 
тому числі матеріальних у поєднанні з обмеженим спектром можливостей щодо 
охорони здоров’я, освіти, комфортного проживання, працевлаштування, рівня 
оплати праці зумовлюють вразливість цих соціальних груп до різного роду 
викликів, у тому числі девіантної (вживанні алкоголю, проституції, хуліганстві, 
вандалізмі, самоізоляції, залученні до діяльності деструктивних культів, 
членстві у вуличних неформальних групах, агресії проти всіх, насильстві в 
сім’ї) та делінквентної (крадіжках, вбивствах, вимаганні і шантажу, 
розповсюдженні наркотиків, контрабанді, хабарництві, розбійних нападах) 
поведінки в суспільстві. Хоча держава сьогодні декларує рівний доступ до 
соціальних послуг, дає змогу отримати безоплатну освіту кожному 
громадянину, так само як і скористатися медичними, юридичними чи іншими 
соціальними послугами, проте вона не може забезпечити їм на тих же умовах 
задоволення інших потреб (які відносяться до потреб вищого ступеня). 

Відтак, деформація соціальних зв’язків в українському суспільстві є 
головною причиною депривації, яка за певних умов може спричиняти соціальну 
напруженість, нестійкість масових настроїв та суспільної думки з різних питань 
соціально-економічного розвитку країни, завданням держави сьогодні є 
максимально приділити увагу вивченню даного явища. 

Підводячи підсумки слід зазначити, що соціальну ексклюзію в Україні 
потрібно досліджувати як з точки зору причин її виникнення, так і наслідків 
впливу на суспільство. Необхідними є ефективні та дієві заходи на рівні 
державної та регіональної влади з метою запобігання подальшому випадінню 
населення з соціально-економічних процесів, розробка усвідомленої 
комплексної політики сприяння соціальній інтеграції та підвищенню рівня і 
якості життя українського громадянина. 
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ПСИХОДИНАМІЧНА  ПСИХОТЕРАПІЯ  ЯК  ОДНЕ 

З КЛЮЧОВИХ СПРЯМУВАНЬ СУЧАСНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 
 

Сучасна психокорекція, насамперед, у форматі психотерапії, має у своєму 
ресурсі цілу систему успішних підходів, методів і засобів боротьби з 
різноманітними особистісно-психологічними розладами. До основних з них на 
інтегративному рівні відносять психодинамічну психотерапію, біхевіоральну 
(поведінкову) психотерапію, когнітивну психотерапію і психотерапію 
гуманістичну.  

Найбільш поширеною з них, за даними дослідників, є психодинамічна 
психотерапія, в основі якої лежить психоаналітична концептуальна парадигма 
розуміння людської психіки як такої. 

При цьому психодинамічний підхід набагато переважає інші за своєю 
науковою розробленістю, якістю та кількістю праць науково-емпіричного рівня. 

Слід також відзначити, що психодинамічний напрям становить собою 
великий континуум методів, на одному з полюсів якого розташований, 
наприклад, класичний тривалий процес психоаналітичної психотерапії, а на 
іншому – одинична підтримувальна сесія в руслі короткотривалої 
психодинамічної психотерапії. До психодинамічного напряму різні джерела 
відносять відомі, а також сучасні і нові концептуальні-теоретичні психологічні 
спрямування і методи, серед яких виділяють аналітичну психологію К.-
Г. Юнга, індивідуальну психологію А. Адлера, гуманістичний психоаналіз 
Е. Фрома та низку інших.  

Під психодинамічною психотерапією розуміють різні форми 
психотерапії, що базуються на основних психоаналітичних засадах і виділяють 
такі її ключові орієнтири:  

1) значення минулого досвіду (психотравм, афектів, фантазій, вчинків) 
людини;  

2) формування у неї певної типової поведінки (психологічних захистів, 
викривленого сприймання спілкувальних партнерів та ситуацій 
міжособистісної взаємодії з ними), що з часом усталилася і в силу цього стала 
вчиняти негативний вплив на її наявне психофізичне самопочуття [3; 4]. 

Теоретико-концептуальний фундамент психодинамічного напряму в 
психотерапії – класичний психоаналіз З. Фройда (1880-1896). 

Процедурний зміст психодинамічної терапії втілюється в етапах 
психодинамічного впливу:  

1) першопочаткове інтерв’ю;  
2) долання опору (класифікація видів опору запропонована Фройдом: 

опір через витіснення, трансферентний опір, опір «воно», опір «супер-его», опір 
«отримання вторинної вигоди від психопатології»);  

3) робота з трансфером (неврозом переносу) і контртрансфером;  
4) робота зі сновидіннями;  
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5) завершення психотерапії.  
У психодинамічній психотерапії виділяють специфічні і неспецифічні 

засоби її здійснення. До специфічних засобів психодинамічної психотерапії 
відносять насамперед «інтерпретацію», «реконструкцію» та «інсайт», до 
неспецифічних – гіпноз [5; 6].  

Варто також зазначити, що в ході розгортання процедури 
психодинамічної психотерапії її клієнти все більше усвідомлюють 
психодинамічні конфлікти та напруження, які проявляються як особистісний 
симптом або виклик у їхньому житті. При цьому психотерапевти допомагають 
їм усвідомити конфліктні аспекти своєї особистості, а з часом й інтегрувати ці 
конфліктуючі частини і розв'язати проблеми напруженості. Це тлумачиться 
дещо відмінно в різних локальних психодинамічних психологічних теоріях, та 
цільово вони зорієнтовані уніфіковано: схарактеризувати динамічну природу 
напруженості між конфліктуючими частинами особистості клієнта, допомогти 
йому пристосуватись до цієї напруженості і розпочати процес особистісної 
інтеграції.  

У психодинамічній психотерапії передбачається, що в ході розгортання 
психотерапевтичного процесу клієнти мають все більше усвідомлювати 
динамічні конфлікти та напруження на рівні їхньої особистості, що постають 
певними проблемами, своєрідними життєвими викликами. Практичні 
психологи сприяють їхньому усвідомленню власних внутрішньо-особистісних 
конфліктів, а з часом допомагають особистісно інтегрувати конфліктуючі 
«інстанції» і розв'язати проблеми особистісної напруженості. Це тлумачиться 
доволі розбіжно у різних психодинамічних психологічних теоріях, хоча вони 
всі тяжіють до єдиної мети – розкрити психодинамічну природу напруженості 
між конфліктуючими частинами особистості клієнта, допомогти йому 
пристосуватись до цієї напруженості і почати процес особистісної інтеграції. 

Сам психодинамічний напрям включає в себе цілу системну низку 
окремих концептуальних моделей і методів: від довготривалого класичного 
процесу психоаналітичної психотерапії до геть обмеженої в часі одноразової 
підтримувальної сесії, здійснюваної в річищі короткотривалої психодинамічної 
психотерапії. До цього напряму в психотерапії відносяться як випробувані 
часом, давно відомі, так і відносно нові, модерні концептуальні моделі й 
методи: індивідуальна психологія А. Адлера, характерологічний аналіз 
К. Горні, аналітична психологія К.-Г. Юнга, гуманістичний психоаналіз 
Е. Фрома, его-психоаналіз М. Клейн, «секторальна психотерапія» Ф. Дойча, 
кататимно-імагінативна психотерапія Х. Лойнера, короткотривала 
психодинамічна психотерапія Х. Страпа, інтерперсональна психотерапія 
Х. Салівана та інші [1; 2]. 

Важливим практичним завданням психодинамічної психотерапії є 
психологічна підтримка клієнта та помірне розкриття сутності його 
внутрішньо-особистісних конфліктів. При цьому психотерапевт повинен знати 
й уміти застосовувати в різних ситуаціях специфічні техніки та прийоми, 
успішність яких у подоланні певних проблем є підтвердженою. Істотними 
вимогами до психотерапевтичних методів є їхня науково-методична 
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розробленість, можливість поєднувати їхні різні форми (індивідуальну, 
групову, психотерапію пар тощо), можливість застосовувати метод як для 
різних вікових груп, так і для різного спектру проблем клієнтів 
(психосоматичних, кризових, проблемних стосунків тощо), мінімальні 
обмеження його застосування [6]. 

Питання ефективності того чи іншого методу, індивідуальної чи групової 
форми психотерапії залишається предметом полеміки. Звісно, кожна форма 
психотерапії за будь-якими концепцією чи методом має свої переваги, 
обмеження чи покази. 

При цьому, враховуючи відповідний аналіз реалізованої 
психотерапевтичної практики, зазначимо, що групова форма психотерапії з 
тими клієнтами, які готові і згодні працювати в групі, розкривати свої проблеми 
в колі, проходить на більш продуктивному та емоційному рівні, ніж у 
індивідуальному форматі. Це не дивно, адже активне спілкування з груповими 
партнерами, пошуки референтної групи та однодумців тощо стимулюють 
процеси особистісного зростання. 

Групова психодинамічна психотерапія не є новим методом, хоча й не так 
часто застосовується на практиці в роботі з різноманітними категоріями 
клієнтів. При цьому О. Фільц вважає, що саме групові форми психотерапії 
мають багато переваг в умовах сучасного модернового суспільства, зокрема, з 
огляду на обмежену можливість надання індивідуальної психотерапевтичної 
допомоги; глибоко закладену схильність людей до колективних форм 
переживання; знижену здатність до автономних форм поведінки у певної 
категорії осіб; культурологічну «незвичність» індивідуальної психотерапії [7-
9].  

Форма групової психотерапії в психодинамічному підході займає окрему 
нішу. За словами О. Фільца, це означає, що «психотерапевтична 
психоаналітична група розглядається як цілісна система стосунків між 
учасниками групового процесу, стосунків зі своїм власним колективним 
позасвідомим, має окрему традицію і, відповідно, специфічну теорію, техніку 
та рекомендації до застосування» [7, с. 340]. 

Такий широкий діапазон форм, різновидів, концептуальних моделей, 
цільових орієнтувань, інструментальних засобів, практичних засад і 
процедурних технологій, властивих сучасній психодинамічній психотерапії, 
переконливо засвідчує, що вона є одним з ключових спрямувань сучасних 
психокорекції і психотерапії як таких. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
В  УМОВАХ  ЦИФРОВОГО  СЕРЕДОВИЩА 

 
Актуальність. Людина, як біологічний організм, має базову здатність 

адаптуватися до умов, у яких вона проживає. В людському житті в періоди 
стрімких змін способу життя адаптація відбувається на рівні психіки. Сучасні 
революційні зміни пов’язані з переходом людей до ери цифрового суспільства. 
Із запровадженням штучного інтелекту протягом двох-трьох десятиліть 
кардинально змінився спосіб життя, як окремої людини так і суспільства в-
цілому, так швидкість життя сучасної людини збільшилась в рази порівняно із 
темпом попередніх поколінь. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Ще у 20-му столітті цінність 
інформації разом із швидкістю її отримання зросла настільки, що стала 
необхідністю для виживання. Тепер же страх відстати у розвитку технологій 
став ще більшим тригером для людства, ніж раніше і вже передається новому 
поколінню генетично. Таким чином споживання інформації збільшилось в 
геометричній прогресії, якщо порівнювати його зі споживанням ще кілька 
десятиліть тому, і продовжує рости далі шаленими темпами. 

Для того, щоб засвоїти такий обсяг інформації, який споживає сучасна 
людина, мозку доводиться підвищувати швидкість обробки того 
інформаційного потоку та час перебування у ньому. Сучасні молоді люди з 
допомогою нових інформаційних технологій практично увесь активний час 
знаходяться у потоці інформації, вчаться користуватися гаджетами з дуже 
раннього дитинства. 
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Для виживання в режимі споживання інформації по 12-14 годин на добу 
мозку сучасної людини доводиться відключати дефолт-систему. Дефолт-
система забезпечує тривале зберігання та поглиблений аналіз інформації, 
проектне мислення, сприяє гнучкості мислення та доступ до автобіографічної 
пам’яті, активує ланцюжки соціальних зав’язків, поєднує минуле теперішнє та 
майбутнє, з її допомогою з’являються унікальні асоціації, які є основою 
творчих процесів [2,3,4]. 

Все ці та багато інших важливих функцій залишаються незадіяними в той 
час, коли людина пасивно споживає інформацію зі свого ѓаджета. Певних 
особливостей набувають усі психічні процеси, задіяні в обробці інформації: 
сприймання, уваги, пам’яті, мислення, за ними зміни відбуваються і в 
особистісних структурах. За законами адаптації все, що не використовується 
організмом, рано чи пізніше атрофується. 

Так мозок, адаптуючись до життя в цифровому середовищі, втрачає свої 
вищі функції, найбільше страждає мислення та його стратегічні функції. Таким 
чином адаптація може йти по типу спрощення і, коли б це не стосувалося 
людини, її вищих функцій набутих в процесі еволюції, можливо це і не 
тривожило б провідних вчених, нейрофізіологів, психологів, психіатрів [2, 3, 4]. 
Але описаний вище процес втрати цінних здатностей нагадує хворобу, яка 
також є біологічною адаптацією. Вже у 2008 р. в Китаї було введено діагноз 
цифрової залежності, яка призводить до органічного ураження головного 
мозку, у дорослих руйнується від 15 до 35 % нервових зав’язків. Що ж до дітей, 
то у них тривале користування гаджетами призводить до ушкодженого 
розвитку, його ще називають «цифровим слабоумством». 

В комплексі з процесами сприймання, короткотривалої пам’яті, 
вибірковості та швидкого перемикання уваги процеси мислення набувають 
такої особливості, як «кліповість». Інакше кажучи «кліповість» – це здатність 
сприймати світ через коротке, яскраве, кольорове посилання, втілене у формі 
відеокліпу, теленовин, чи в іншому аналогічному вигляді. Увесь обсяг 
інформації стиснутий до короткого фільму від кількох секунд до кількох 
хвилин. Час у кліпі фрагментарний, розірваний. Він відрізняється від реального 
часу такими важливими чинниками як: тривалість чи розтягнутість у часі, 
наступність подій. Тривалість та розтягнутість часу – це властивий атрибут та 
ознака багатьох явищ: хімічних, фізичних, реакцій росту та розвитку живих 
організмів, формування людських стосунків, розвитку суспільства в цілому. 
Фрагментарний характер ігнорує такий важливий чинник, як наступність подій, 
так з кліпу випадають цілі їх шматки, втрачається цілісність процесу у його 
єдності та неперервності. Стає не зрозуміло, як працюють причинно-наслідкові 
зв’язки, яким чином цілий ланцюг передумов призводить до того чи іншого 
результату. Потік подій перетворюється на калейдоскоп випадковостей [1]. 

Кліпове мислення – це процес відображення безлічі різноманітних 
властивостей об’єктів, без врахування зав’язків між ними, з притаманною 
фрагментарністю інформаційного потоку, алогічністю, розрізненістю 
інформації, що надходить з надзвичайною швидкістю та призводить до 
відсутності цілісної картини сприймання навколишнього світу. 
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У зв’язку з цим помітною стає тенденція – нездатність великої кількості 
людей системно мислити та системно викладати свої думки. Часто людина і не 
намагається зрозуміти сказану фразу, а вихоплює з неї шматок-подразник, на 
який уже має готову відповідь. Людина звикає до постійного миготіння, зміни 
картинок та образів і втрачає здатність сприймати класичні кінострічки, 
музику, літературу – усе, що вимагає зосередженості, довільності та вміння 
робити висновки. Якщо поглянути з точки зору аналізу інформації, то людина з 
кліповим мисленням, оперує тільки смислами фіксованого обсягу і не може 
працювати з семіотичними структурами довільної складності. Зовні це 
проявляється у тому, що вона не може довго зосереджуватись на будь-якій 
інформації і у неї знижена здатність до аналізу. Таким чином не задіюється 
уява, рефлексія, осмислення, а увесь час відбувається перезавантаження 
інформації, коли усе побачене раніше втрачає своє значення та дуже швидко 
старіє. 

Крім того інтернет утруднює формування у підростаючого покоління не 
тільки теоретичного, але й проектного мислення. Комп’ютерні технології 
створюють ілюзію, що можна проникнути у будь-який простір та діяти там. 
Насправді ж з його допомогою поки що можна познайомитись тільки з 
особливостями дискурсу, притаманного даному простору, уявно відіграти якусь 
схему дій, але не прожити її реально. Молоді люди, звикнувши до життя у 
комп’ютері, стикаються з труднощами, коли потрапляють у ситуацію, де 
доводиться діяти, не говорити про дію чи грати в комп’ютерну гру, а ставити 
мету, починати взаємодію з іншими людьми, доносити до них свої замисли, 
реалізувати їх, знову формувати цілі та проектувати дії, враховуючи отриманий 
досвід. 

Вони значно імпульсивніші, лабільніші за своїх ровесників, які не 
користувалися гаджетами. Сучасні умови роботи з допомогою гаджетів 
дозволяють переключатися між кількома програмами одночасно і в той же час, 
однак, виникає спокуса покинути справу, коли виникають труднощі, для цього 
достатньо переключитися на щось інше. З іншого боку напрацьовується 
готовність до відгуку. Тому, що приходять повідомлення по різних каналах та 
соціальних мережах. Непосидючість, переключення, потреба в зміні вражень, 
велика кількість слабких соціальних зв'язків і небажання вчитися будувати 
близькі стосунки призводить до розвитку особистості по гипертимному типу. 
Описані вище особливості мислення формують зовнішній локус контроль, 
несамостійність і інфантильність. 

Переважання в дитячому віці віртуального спілкування над реальним 
неминуче тягне за собою емоційну депривацію, наслідки якої двоякі. З одного 
боку, це підвищена тривожність, пов'язана з незадоволеністю потреби в 
емоційному контакті. Порожнеча завжди породжує тривогу, це психологічний 
закон. 

Підвищений рівень особистісної тривожності з часом (найімовірніше, в 
підлітковому віці) може перерости в депресивність, спустошеність або 
поведінкові розлади. З іншого боку, емоційна сфера дитини розвивається в 
умовах контакту з емоціями і почуттями оточуючих людей, тому дефіцит 
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такого контакту неминуче повинен призводити до її недорозвинення. 
Замість широкого спектра різноманітних емоцій і почуттів така людина 

стане реагувати на все однією з кількох зрозумілих йому емоцій, у нього буде 
знижена емпатія (здатність відчувати настрій іншої, співпереживати, дбайливо 
ставитися до його почуттів). Така недорозвиненість емоційної сфери 
небезпечна нездатністю будувати відносини і подальшим наростанням 
самотності, тривоги і психологічного дискомфорту. 

Крім цього, ми спостерігаємо зміни в структурі соціальної взаємодії. 
Відсутність вертикальних систем і перехід до горизонтального суспільству веде 
до того, що ми біологічно втрачаємо навички і здатності до навчання, і гірше 
вчимося. Зміни в комунікаціях призводять до цифрового аутизму. А загальна 
установка на гедонізм, на отримання задоволення, і нездатність будувати 
образи майбутнього, призводять до того, що люди стають не толерантними до 
своїх провалів, розраховують на легкий успіх. Фокус спілкування з реального 
світу зміщується в віртуальний, сильні соціальні зв'язки поступаються місцем 
слабким. Психологи говорять про падіння соціальної компетентності, про 
наростаючу безпорадності підлітків в стосунках з однолітками і вирішенні 
найпростіших конфліктів. Сучасні підлітки не бачать різниці між реальним і 
віртуальним спілкуванням. Поняття дружби стає більш поверхневим і 
розмитим. Неглибокі і ненав'язливі відносини стають навіть більш 
привабливими, тому що вони більш емоційно безпечні і вимагають менше 
зусиль для підтримки. 

Висновки. Глобальна інформатизація суспільства, незважаючи на 
величезні можливості, які вона дає людям, надає набагато більш руйнівний 
вплив на особистість. Є всі підстави стверджувати, що нове покоління 
цифрового суспільства виросте поверхнево мислячим, легко керованим ззовні, 
буде мати проблеми в будівництві реальних відносини.  
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У сучасних умовах глибинних інноваційно-освітніх трансформацій та 

інтеграції вищої освіти у світовий простір змінюються мета і завдання 
професійної підготовки фахівців ХХІ століття. Одним із актуальних завдань 
сучасної вітчизняної вищої освіти є забезпечення якісної підготовки майбутніх 
фахівців різних галузей, зокрема майбутніх психологів. Зважаючи на це, 
вагомої значущості набуває розробка методологічних і методичних основ 
моделювання професійної діяльності майбутніх психологів у системі фахової 
освіти. 

Професіоналізація особистості фахівця здійснюється, як відомо, шляхом 
засвоєння суспільних зразків діяльності, тому моделювання професійної 
діяльності майбутніх практичних психологів є можливим через управління їх 
цілеспрямованою навчальною діяльністю.  

Враховуючи, що у практичній психологічній діяльності на перший план 
виступають процеси безпосередньої взаємодії клієнта й психолога, успішність 
яких багато у чому визначається загальним культурно-світоглядним рівнем 
фахівця, який реалізує відповідну взаємодію згідно професійних характеристик. 
Навчальна діяльність студентів вимагає трансформації у контекст майбутньої 
професійної діяльності, що передбачає моделювання змісту і структури 
реальної психоконсультаційної ситуації.  

Слід зазначити, що на думку Н.Ф. Шевченко, імітаційна модель ситуації 
професійної взаємодії не може вивчатися й бути засвоєною у монологічному 
режимі, вона повинна опановуватися в умовах реального діалогу, котрий 
проходить від розгорнутого зовнішнього діалогу в структурі «студент – студент 
– викладач (супервізор)». Крім того, такий діалог повинен будуватися таким 
чином, щоб у процесі учбової діяльності він згортався у внутрішній діалог при 
вирішенні учбово-професійних задач по лінії «психолог – клієнт», «психолог – 
психолог», «студент – викладач (супервізор)» [9, с. 332]. 

Діалог як засіб наповнення, освоєння та перетворення ситуаційних 
моделей професійної діяльності структурується за такими функціональними 
позиціями: спочатку будується як розгорнутий діалог, на який надбудовується 
обговорення діалогу. Згідно імітаційної ситуації діалог будується за позицією 
«студент як умовний психолог – студент як умовний клієнт»; «студент – інші 
студенти як умовні психологи»; «умовний психолог – викладач (супервізор)» і 
відповідно на нього надбудовується обговорення цього діалогу. Надбудова 
будується наступним чином: спочатку шар обговорення між студентами як 
практиками, а потім між студентом та викладачем як супервізором [9, с. 332]. 
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З вищеозначеного слідує, що сама структура діалогу як форми організації 
діалогічної взаємодії за рівнями – тришарова, за функціональними позиціями – 
трипозиційна. Розглянемо цю структуру. 

1 шар: позиція «студент як умовний психолог – студент як умовний 
клієнт». Основною задачею цього діалогу є програвання ситуації. 

2 шар: позиція «студент – інші студенти як умовні психологи». Перший 
входить у рефлексивну позицію й обговорює з іншим студентом спосіб ведення 
зовнішнього діалогу. Предметом обговорення виступає діалог психолога з 
клієнтом, коректність застосування діалогічних засобів. 

3 шар: позиція «умовний психолог – викладач (супервізор)» з приводу 
ситуацій, що виникли. Студент знаходиться у рефлексивній позиції й вступає у 
діалог із викладачем, котрий виступає у ролі супервізора. Викладач обговорює 
побудову діалогу, аналізує помилки й недоліки діалогічної взаємодії, 
рекомендує навчальні процедури [9, с. 332-333].  

На погляд С.Д. Максименка, тільки через спільну кооперативну 
діяльність можливе утворення особистісного смислу, ставлення суб’єктів до 
предмета діяльності, її мотивів. Тому «у навчальному процесі необхідно 
моделювати, створювати суспільні відносини, в які повинні включатися і учні» 
[5, с. 58] (у нашому випадку студенти вищого навчального закладу). Відповідно 
аналіз та розв’язання певної учбово-професійної ситуації є тим способом 
організації навчального процесу, котрий забезпечує формування у майбутніх 
психологів здатності багатосторонньої інтерпретації життєвих реалій. 

У ситуації психологічної допомоги, до якої ми намагалися наблизитися, 
розробляючи ситуаційні моделі професійної діяльності, людина постає перед 
психологом цілісно, в єдності власної поведінки, когніцій та мотивації. Це 
спонукає фахівця до розширення зони його компетентності, до інтеграції знань 
підходів, у результаті чого йому доводиться виконувати велику аналітичну 
роботу, звертаючись до усього накопиченого, але достатньо розрізненого 
наукового потенціалу [7]. 

Крім того, у співвідношенні із процесом розвитку свідомості, ситуація – є 
умовою існування, що структурована у відповідності зі змістом уявлень 
свідомості [10, с. 24]. Через ситуацію свідомість накладається на елементи 
зовнішнього світу, структуруючи та організовуючи їх у цілісні сукупності. 

Згідно категоріального плану професійну ситуацію можна описати через 
п’ять складових: 1) реальність – контакт клієнта і психолога, зустріч й взаємне 
прийняття людьми один одного (емоційна основа); 2) ментальність – засоби 
мислення, уявлення психолога про проблему й способи її вирішення 
(когнітивна основа); 3) мовлення – використання клієнтом і психологом мовних 
засобів для роботи з інформацією, скаргою (спосіб вираження своїх думок і 
почуттів); 4) теоретична парадигма, котра відображає теоретичну концепцію, в 
рамках якої працює психолог; 5) методи – способи та прийоми психологічної 
діяльності, що породжуються теоретичною концепцією, якої дотримується 
психолог [9, с. 343]. 

Занурення студентів у світ професійних ситуацій, в яких індивідуальні 
прояви психічного життя людей так або інакше відрізняються від нормального, 
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є важливою та необхідною умовою в аспекті моделювання у професійно-
освітньому процесі для входження у простір їх професійно-психологічної 
діяльності, коли буденних знань про психічне не вистачає для ефективних 
професійних дій. Фіксація з боку студентів таких точок розриву стає для них 
мотивуючим фактором для здійснення учбової діяльності [9, с. 343]. 

Як видно з вищевикладеного матеріалу, центральним об’єктом зусиль 
майбутнього фахівця стає певна ситуація, випадок у житті людини, вагома роль 
котрого у професійній підготовці майбутніх психологів відзначається багатьма 
дослідниками [1; 6; 8]. 

Разом із тим, учбова ситуація, яка є імітаційною моделлю професійної 
діяльності, виступає простором мислення та діяльності студентів. Участь у 
такій формі занять виокремлюється студентами із ситуативно-життєвого 
контексту, переживається ними як значна подія, досвід взаємодії з якою може 
бути опрацьований та використаний у інших ситуаціях професійної діяльності. 
Водночас ситуаційна модель має бути конкретною та організовуватися єдиним 
комунікативно-смисловим контекстом суб’єктів, які приймають у ній участь. 

Важливо підкреслити, що у процесі професійного навчання професійна 
свідомість особистості формується тоді, коли психологічні знання мають 
суб’єктивну значимість для тих, хто навчається, а сам процес навчання є 
суб’єктивно драматичним, тобто суб’єктивно переживається ними. Саме тому 
професійне психологічне навчання прагне до розширення здатності майбутніх 
психологів адекватно відображати та структурувати життєві ситуації у їх 
професійній свідомості [2; 3; 4]. При такому підході до організації процесу 
фахової підготовки студенти навчаються активно, самостійно, відповідально та 
творчо, здатні проектувати й здійснювати власну діяльність в усьому 
різноманітті практичних ситуацій, а також змінювати та розвивати її.  

Професійне навчання, що є орієнтованим на розв’язання практичних 
життєвих ситуацій, відображених в імітаційних моделях, являє собою напрям 
реального пошуку, його завдання полягає у тому, щоб відкрити перед 
студентом можливість нового бачення й ставлення до дійсності, спираючись на 
цілісне сприйняття професійної ситуації та власних особистісних особливостей. 

У цілому, моделювання ситуацій майбутньої професійної діяльності на 
етапі фахового навчання включає в себе зміну та ускладнення ролей, забезпечує 
оптимальну заміну непродуктивних форм поведінки більш продуктивними й 
підвищує ефективність засвоєння останніх, а формування та розширення 
репертуару відповідних ролей майбутньої професійної діяльності сприяє 
набуттю стійкої професійної позиції психолога. 

Таким чином, моделювання професійної діяльності майбутніх психологів 
у процесі фахової підготовки набуває пріоритетного значення. Вочевидь у 
контексті професіоналізації майбутній фахівець з психології отримує навички 
моделювання професійної і соціальної діяльності та науково обґрунтованого 
проектування шляхів вирішення професійних завдань. 
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аспірантка, НПУ ім. М. П. Драгоманова 

 
ДОСВІД  ВИВЧЕННЯ  МОРАЛЬНОГО  ВИБОРУ 

ОСОБИСТОСТІ  В  ЮНАЦЬКОМУ  ВІЦІ 
 

Актуальність теми дослідження морального вибору особистості в 
юнацькому віці відображає сучасне економічне, політичне та соціальне 
становище нашої країни і його відбиток на особистісному зростанні молодого 
покоління. Вирішення такого питання – як забезпечення умов для морального 
зростання особистості є особливо актуальним у сучасній Україні, яка перебуває 
на зламі історичної епохи розвитку внаслідок соціально-політичної 
нестабільності та військових дій на сході країни. Суспільство вже тривалии ̆ час 
перебуває у стані соціально-психологічного напруження, яке супроводжується 
втратою довіри до влади, відчуттям втрати перспективи та тривожними 
очікуваннями щодо майбутнього. Особливим є стан «моральної дифузії», коли 
старі моральні зразки втрачають свою актуальність, а нові ще на етапі 
становлення [4]. Особливо вразливим за таких умов є підростаюче покоління, 
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оскільки, психологічні закони розвитку особистості передбачають наявність 
чітких моральних зразків для наслідування, як вказувала Попович Е. М. 

Відзначено, що питання морального розвитку підростаючого покоління 
неодноразово поставало у контексті соціальної та наукової полеміки: від часів 
Античності і до тепер різноманітні його аспекти розглядаються в рамках 
філософії, етики, соціології, педагогіки, психології. Попри тривалу історію та 
розмаїття наукових підходів до вивчення проблеми морального розвитку 
особистості, на сьогодні вона становить досить складний і неоднознаочний 
предмет дослідження. З одного боку, інтерес представників різних наукових 
галузей до цієї проблеми забезпечує комплексний характер її вивчення, з 
іншого – вимагає ретельного аналізу на різних методологічних рівнях [4]. 

Перші згадки про моральний вибір існують у творах античних філософів 
Сократа та Аристотеля, які, визначаючи сутність моральності людини, 
вказували на те, що добра людина здатна до морального вибору. Далі проблема 
морального вибору піднімається у творах німецького філософа І.Канта, 
французьких екзистенціоналістів С.К’єркегора та Ж.-П.Сартра, російських 
філософів різних періодів В.В.Соловйова, М.К.Мамардашвілі, М.Ю.Бабія, 
А.А.Гусейнова, Є.В.Золотухіної-Аболіної, М.Г.Кагана, які висвітлюють 
смислове поле поняття морального вибору [3]. Напрацювання щодо морального 
вибору у педагогів (К.М.Вентцель, Я.А.Коменський, Я.Корчак, А.С.Макаренко, 
Й.Г.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, В.О.Сухомлинський, Л.М.Толстой та інші) дало 
підстави для висновку, що педагогічне стимулювання моральної активності 
вихованців у процесі їхньої діяльності сприяє розкриттю внутрішнього 
розвиваючого потенціалу морального вибору і забезпечує самовдосконалення 
останнього. Найбільш адекватним для цього є метод виховних ситуацій 
(І.Д.Бех), під час яких дорослий опосередковано впливає на поведінку дитини, 
спонукає її до самостійного морального вибору [3]. 

Серед зарубіжних напрямів відомі: психоаналітичний підхід З.Фрейда, у 
якому чинником морального вибору виступає бажання людини відповідати 
вимогам значущих інших; аналітичний підхід К.Юнга, на засадах якого 
обґрунтовується наявність архетипів духовного життя, володіючи якими, 
індивід набуває готовності до здійснення моральних виборів; у когнітивному 
підході Ж.Піаже та Л.Колберга висувається положення про здійснення 
морального вибору у контексті розвитку сфери моральних суджень 
підростаючої особистості. Російські психологи досліджували моральний вибір 
як вихід із кола власних інтересів та як спрямованість соціальної активності на 
оточуючих людей. Так, К.О.Абульханова-Славська пов’язує вибір з 
відповідальністю та активністю особистості, В.А.Петровський з феноменом 
суб’єктності, Д.О.Леонтьєв з поняттям смислу. Українські вчені вивчають 
моральний вибір у межах концепцій саморегуляції (М.Й.Боришевський) [1], 
становлення моральної самосвідомості та особистісних цінностей вихованців 
(І.Д.Бех, Р.В.Павелків), особистої відповідальності за обране рішення 
(Т.М.Титаренко, М.В.Савчин), психології здійснення вчинку 
(В.А.Роменець) [6]. 



 119 

Різноплановість психологічних підходів до морального вибору потребує 
їх узагальнення шляхом вивчення генезису цього процесу на різних вікових 
етапах онтогенезу особистості. Створення ситуацій морального вибору як 
експериментальної методики дослідження особливостей моральної поведінки 
дітей належить Х.Хардшорну та М.Мею. Автори перших експериментальних 
досліджень особливостей морального вибору дитини приходять до висновку, 
що вона успішно долає конфлікт егоїстичної та альтруїстичної системи мотивів 
у разі наявності у неї звички діяти нормативним (моральним) шляхом [6]. 

Дослідження, що були проведені С.Г.Якобсон, показали, що реальний 
вплив на моральну поведінку дитини має лише та оцінка, яку вона дає собі як 
відповідальній за свою поведінку особистості. При цьому нею усвідомлюється 
власна тотожність зразкам, зафіксованим у суспільній свідомості як втілення 
добра або зла. Рівень розвитку моральної самосвідомості, на думку вченої, 
обумовлює готовність дитини до здійснення морального вибору. Однак у 
дошкільному віці моральну самооцінку дитина здійснює в більшості випадків 
за допомогою дорослого. Тому моральний вибір дошкільника визначений нами 
як зовнішньо опосередкований. При цьому, слідуючи положенням 
Є.В.Суботського, О.Е.Кострюкової, С.Г.Якобсон, ми можемо говорити, що 
компоненти моральної самосвідомості ідентичні компонентам готовності до 
морального вибору [6]. 

Вибір, як атрибут життєдіяльності людини, є надзвичайно складним і 
поліаспектним психологічним феноменом. Упродовж життя людина здійснює 
низку актів найрізноманітнішого вибору в різних сферах і на різних рівнях: 
психологічному, етичному, соціальному тощо. Вибір людини має як рушійні та 
спрямовуючі сили, так і регулятивні можливості. В певному сенсі дії людини – 
це акти її вибору, різні за змістом, спрямованістю, способом реалізації, з якими 
пов’язане їі ̈ життя. Отже, вибір є універсальним феноменом людського буття, 
його перманентною характеристикою, провідною сутнісною властивістю 
людини. У сучасній науковій літературі однозначного визначення поняття 
“вибір” не існує. Філософи, психологи, етики, соціологи його визначають по-
різному, що, мабуть, пов’язано як з різними рівнями дослідження людини і, 
відповідно, її вибору, так і з тим, що види останнього поліаспектні за різними 
ознаками: спрямованістю їх змісту, галузі прояву, ступенем інтенсивності 
творчих зусиль суб’єкта, значущістю. 

Так, філософи [2] визначають вибір як формування послідовності дій 
задля досягнення певної мети на основі діалектики можливості та реальності й 
конкретної інформації про виборну ситуацію, що забезпечує свободу вибору. 
Специфічно людський вибір – це вибір з низки можливих вчинків того, який 
буде перетворено в дійсний вчинок. Іншими словами, зробити вибір – означає, 
вирішити, яку з об’єктивно існуючих можливостей буде перетворено в 
дійсність. В етиці вибір людини визначається в моральному аспекті. Моральний 
вибір – акт моральної діяльності, пошуків особистості, що виражається у 
свідомій перевазі певної системи цінностей, лінії поведінки чи конкретного 
варіанта вчинку, коли людина самостійно повинна прийняти моральне рішення 
і забезпечити його реалізацію [2]. 
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У психології займаються в основному дослідженням закономірностей і 
механізмів психічної діяльності безвідносно до проблем моральної свідомості 
та морального вибору. 

У психологічних дослідженнях робиться акцент на вивченні вибору 
людини в контексті проблеми самовизначення, самореалізації особистості 
(Л.С. Кравченко та ін.). Йдеться про життєві вибори, в основі яких лежать, як 
правило, основні світоглядні принципи, що визначають життєву стратегію 
суб’єкта[2]. Життєвий вибір розуміють як зразок реальної поведінки, в якому 
віддзеркалюється світогляд, тобто орієнтація особистості на прийняті нею 
соціально значущі, “базові” цінності. Іншими словами, життєві вибори 
розглядаються як варіанти реалізації ціннісних орієнтацій особистості. 

Ціннісний аспект вибору людини є особливо значущим, оскільки, за 
М. Вебером, кожний людський акт постає осмисленим лише у співвіднесенні з 
цінностями, у світлі яких актуалізуються і норми поведінки, і індивідуальні цілі 
людей. Із форм існування цінностей [2] для психології найбільш відповідною є 
соціальні цінності, що входять у психологічну структуру особистості як 
особистісні цінності, і є одним із джерел мотивації її поведінки. Для 
особистісних цінностей характерні ієрархічність, високий рівень 
усвідомленості, що проявляється у вигляді ціннісних орієнтацій. Ціннісні 
орієнтації розглядають як сукупність важливих якостей внутрішньої структури 
особистості, що є для неї особливо значущими, і утворюють певну основу 
свідомості і поведінки останньої та безпосередньо впливають на її вибір. 

Можливість особистості робити життєві вибори передбачає наявність у її 
психіці певної структури, на підґрунті якої цей вибір здійснюється. Такою 
структурою, за Р. Меєм, є інтенційність, завдяки якій ми поступово 
усвідомлюємо набутий досвід й адекватно уявляємо своє майбутнє. 
Інтенційність постулюється як функціональне ядро особистості, що бере участь 
у всіх її життєвих виборах (Ш. Бюлер) [2]. 
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ЕМОЦІЙНІ  ЧИННИКИ  ДЕЗАДАПТАЦІЇ 
У  МОЛОДШОМУ  ШКІЛЬНОМУ  ВІЦІ 

 
Початкова школа – один з найбільш важливих та складних періодів в 

житті дитини. Школа з перших днів ставить перед дитиною цілій ряд завдань, 
не пов'язаних безпосереднього з її попереднім досвідом. Якісно інша, у 
порівнянні з попередніми інститутами соціалізації (сім'я, дошкільні установи), 
атмосфера шкільного навчання, що складається із сукупності розумових, 
емоційних і фізичних навантажень, висуває нові, ускладнені вимоги не тільки 
до психофізіологічної конституції дитини чи її інтелектуальних можливостей, а 
й до цілісної її особистості, і, перш за все, до її соціально-психічного рівня. Так 
чи інакше, вступ до школи завжди пов'язаний зі зміною звичного способу життя 
і вимагає адаптації до нових умов соціального існування. 

У найзагальнішому вигляді під шкільною дезадаптацією мається на увазі, 
як правило, деяка сукупність ознак, що свідчать про невідповідність 
соціопсихологічного і психофізіологічного статусу дитини вимогам шкільного 
навчання, оволодіння якими з ряду причин стає важким. 

Останнім часом з'являється все більше дітей, які вже в початковій школі 
не справляються з програмою навчання. Ці діти потребують особливої уваги і 
педагога, і психолога. У ряді випадків дитині необхідна індивідуальна 
корекційна програма, розробка якої обов'язково передбачає знання факторів, 
що викликають неуспішність. 

Поняття «дезадаптація» з'явилося спочатку в психіатричній літературі, де 
воно вказувало на порушення психічних процесів взаємодії людини з 
навколишнім середовищем. Надалі його стали використовувати при 
характеристиці психічної діяльності, що пов'язана з відвикання від одних умов і 
звиканням до інших. 

Дезадаптація може бути пов'язана з порушенням сприйняття часу і 
простору, проявом надцінних ідей, тривожності, фобій, емоційної лабільності, 
фрустрації, стресу, депресії. 

Під дезадаптацією ми розуміємо сукупність ознак, що свідчать про 
невідповідність взаємодії людини з навколишнім середовищем. 

У залежності від природи, характеру і ступеня дезадаптації виділяють 
патогенну, психосоціальну і соціальну дезадаптацію. Патогенна дезадаптація 
викликана відхиленнями, пов'язаними з патологією психічного і нервово-
психічного захворювання, в основі якої – функціонально-органічні порушення 
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центральної нервової системи [1]. 
Психосоціальна дезадаптація викликана статевим та індивідуально-

психологічним розвитком дитини, яка обумовлює певну їх нестандартність, 
нетиповість поведінки, що вимагає індивідуального підходу [1]. 

Шкільна дезадаптація – це деяка сукупність ознак, що свідчать про 
невідповідність соціо- та психофізіологічного статусу дитини вимогам ситуації 
шкільного навчання, оволодіння якою з ряду причин стає скрутним, а в крайніх 
випадках неможливим [2]. Фактично, шкільна дезадаптація це термін, що 
визначає будь-які труднощі, що виникають у процесі навчання. З цим явищем 
пов'язують відхилення у навчальній діяльності – утруднення в навчанні, 
конфлікти з однокласниками, порушення поведінки.  

Деякі дослідники розглядають «шкільну дезадаптацію» як порушення 
пристосування особистості школяра до умов навчання у школі, яке виступає як 
окреме явище розладу у дитини, загальної здатності до психічної адаптації у 
зв'язку з якими-небудь патологічними чинниками. У цьому контексті шкільна 
дезадаптація виступає як медико-біологічна проблема. Під цим кутом зору 
шкільна дезадаптація і для батьків, і для педагогів, і для лікарів, як правило, 
розлад в рамках вектора «хвороба/порушення здоров'я, розвитку або 
поведінки». Дана точка зору явно чи приховано визначає ставлення до шкільної 
дезадаптації як до явища, через яке виявляє себе патологія розвитку і здоров'я. 
Наша позиція полягає в тому, що ми розглядаємо психічні розлади і порушення 
психологічного розвитку тільки як передумови і умови формування, а не 
ведучі, причинні механізми такого складного, комплексного соціально-
психологічного та педагогічного явища, яким є шкільна дезадаптація. 

У навчальній діяльності стан емоційної напруги позначається на 
погіршенні концентрації уваги, в зниженні функцій пам'яті, в складнощах 
реалізації мовного наміру (паузи і запинки, іноді доходять до заїкання). Учень 
виявляє ознаки страху перед питаннями педагога, перед контрольними 
роботами. Пізнавальні здібності виявляються заблокованими з боку гострих 
негативних емоцій: дитина постійно думає про те, що її засмучує і тривожить. 
Невміння налагодити позитивні взаємозв'язки з іншими дітьми стає 
психотравмуючим чинником і викликає у дитини негативне ставлення до 
школи, навчання, однолітків, провокує формування у неї різних негативних 
станів. 

Переживання дитини в цьому віці прямо залежать від її взаємин із 
значущими дорослими (батьками, вчителями). «Формою вираження цього 
відношення є стиль спілкування. Саме стиль спілкування дорослого з 
молодшим школярем може ускладнювати оволодіння дитиною навчальною 
діяльністю, а часом може приводити до того, що реальні, а часом і надумані 
труднощі, пов'язані з навчанням, почнуть сприйматися дитиною як нерозв'язні» 
[70, с. 67]. Якщо ж ці негативні переживання дитини не компенсуються, то у неї 
виникають психогенні реакції на шкільні проблеми, які у випадках 
повторюваності або фіксації складаються в картину «дезадаптаційного 
синдрому». 

Дитина зі зниженою самооцінкою має серйозні проблеми: її поведінка 
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відрізняється конформністю, нерішучістю, крайньою невпевненістю у власних 
силах, що формує почуття залежності, сковуючи розвиток самостійності та 
ініціативи у вчинках. 

При неадекватному завищенні самооцінки та рівня домагань діти 
реагують негативізмом і агресією на будь-які труднощі, чинять опір вимогам 
дорослих, відмовляються від виконання діяльності, в якій виявляють свою 
неспроможність. В основі виникнення у них негативних емоцій лежить 
внутрішній конфлікт між претензіями і невпевненістю в собі. Наслідком такого 
конфлікту може стати погіршення психічного стану дитини. 

Під емоційною дезадаптацією дітей молодшого шкільного віку ми 
розуміємо психічний стан, викликаний емоційним напруженням, що 
виражається у зміні механізмів саморегуляції, зниженні продуктивності 
пізнавальних процесів, виникненні комунікативних проблем. 

У сучасній школі значно більше, ніж раніше, учнів, соціально-
психологічний статус яких не відповідає вимогам шкільного навчання. 
Порушення адаптації є передумовами розвитку різного роду патологічних 
станів. Такі реакції дітей на шкільні труднощі, як страх перед учителем, 
однокласниками, невиконанням завдань, почуття невпевненості, тривожність, 
замкнутість, загальмована поведінка, є симптомами емоційної дезадаптації. 

До тенденцій, що характеризують сутність емоційної дезадаптації, можна 
віднести: стан напруги (тривожність, страх); порушення механізмів регуляції 
поведінки (загальмування, розгальмування); зниження продуктивності 
пізнавальних процесів (уваги, пам'яті); порушення міжособистісних відносин з 
однокласниками, вчителем. 

Причини емоційної дезадаптації пов'язані зі специфікою сімейного 
виховання, процесом навчання в школі, стилем взаємодії вчителя з учнями та 
індивідуально-психологічними властивостями самої дитини. 
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ОСОБИСТІСТЬ КОНСУЛЬТАНТА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА 

ПРОЦЕСУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Численні заклади освіти України випускають велику кількість 
практичних психологів. Їх теоретична підготовка може бути відмінна, а от 
особистісні характеристики, які безпосередньо відбиваються на якості їх 
професійних послуг не завжди. Адже часто люди навчаються психології 
передусім заради вирішення власних проблем, компенсації особистих 
комплексів, травм чи дефектів. А така особистість, навіть маючи відповідну 
освіту і велику кількість сертифікатів, досвід тощо не завжди може ефективно 
та професійно допомогти іншій людини. Саме тому необхідно все більше 
піднімати тему саме особистості та особистісних якостей практичних 
психологів, консультантів як основної складової процесу психологічного 
консультування, що веде до ефективності їх діяльності. 

Особистість консультанта розглядали представники усіх напрямків 
психології, а саме Дж. Б'юдженталь, Л. Браммер Р. Мэй, Р. Нельсон-Джоунс, 
К. Роджерс, В. Уоллес, Д. Холл. А також вітчизняні науковці С. В. Васьківська, 
П. П. Горностай, А. Ф. Копйов, Т. Титаренко, І. М. Цимбалюк тощо. 

Більшість досліджень в галузі консультативної та терапевтичної роботи 
свідчать, що методичний інструментарій, який використовують різні 
психотерапевтичні школи, має приблизно однакову ефективність. Однак 
результативність консультації, як вказують більшість авторів, переважно 
визначається гармонійністю стосунків консультанта і клієнта та особистістю 
самого консультанта. Немає різниці, в якій парадигмі працювати, – 
психоаналітичній чи психодраматичній, – варто мати авторитет, бути 
ефективним настільки, щоб створити необхідні умови для трансформації 
душевного життя іншої людини. Недаремно в одному з відомих американських 
підручників з психологічного консультування зазначено: «Якби психологічна 
допомога зводилась тільки до прийомів, то необхідність в самих консультантах 
була б нікчемною» [1]. 

Таким чином, коли основним «робочим інструментом» психолога 
виступає його власна особистість, то неабиякий терапевтичний ефект швидше 
за все матимуть ті особистісні властивості, котрі є необхідними при організації 
психотерапевтичного процесу. Серед цих властивостей можна назвати вміння 
співпереживати та співчувати, викликати довіру щирістю та відкритістю, 
автентичність (самодостатність), силу «Я», відкритість власному досвіду (як не 
парадоксально звучить, потрібно вміти вчитись навіть у клієнта), толерантність 
до невизначеності, вміння нести особистісну відповідальність, ставити 
реалістичні цілі, емпатію та сміливість будувати глибокі стосунки з іншими 
людьми, особисту зрілість консультанта тощо. К. Роджерс навів перелік питань, 
які висвітлюють саме людський «вимір» у практиці психологічної допомоги. 
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Серед них такі: «Чи можу я сприйматися як такий, що заслуговує на довіру?», 
«Чи здатний я бути настільки сильною особистістю, щоб відділити себе від 
іншої людини?», «Чи достатньо я внутрішньо захищений, щоб дозволити собі 
це роз'єднання?» тощо [5]. 

Насамперед варто сказати, що ніхто не народжується психологом або 
консультантом. Психолог-фахівець зобов'язаний оволодіти певними якостями. 
Це, зокрема, такі [3]:  

– прояв глибокого інтересу до людей і терпимості в спілкуванні з ними 
(М. Buber (1961) охарактеризував цей чинник як інтерес до людей з огляду на 
їхнє буття, a не як професійну цікавість з того погляду, що деякі з них є 
шизофреніками або психопатами); 

– чутливість до настанов і поведінки інших людей; 
– емоційна стабільність та об'єктивність; 
– здатність викликати довіру в інших людей; 
– повага доправ інших людей. 
Ефективний консультант – це насамперед зріла людина. Чим 

різноманітніший стиль особистого й професійного життя консультанта, тим 
ефективнішою буде його діяльність. Іноді просто слухати, що говорить клієнт,і 
виражати почуття – це найкращий спосіб спілкування, але небезпечно 
обмежуватися тільки такою тактикою консультування. Часом необхідно 
вступати з клієнтом у конфронтацію. Часом варто інтерпретувати його 
поведінку, а інколи й спонукати клієнта розтлумачити зміст своєї поведінки. 
Бажаними елементами в консультуванні є директивність і структурованість, 
однак іноді можна дозволити собі захопитися бесідою без визначеної 
структури. У консультуванні, як і в житті, варто керуватися не формулами, а 
своєю інтуїцією і потребами ситуації. Такою є одна з найважливіших настанов 
зрілого консультанта. 

К. Schneider (1992) виділяє три важливі постулати кваліфікованого 
психологічного консультування й психотерапії [1]: 

1. Особиста зрілість консультанта. Мається на увазі, що консультант 
успішно вирішує свої життєві проблеми, відвертий, терпимий і щирий стосовно 
себе. 

2. Соціальна зрілість консультанта. Консультант здатний допомогти 
іншим людям ефективно вирішувати їхні проблеми, відвертий, терпимий і 
щирий у стосунках з клієнтами. 

3. Зрілість консультанта – це процес, а не стан. Ідеться про те, що 
неможливо бути зрілим завжди й скрізь. 

Наведена модель ефективного консультанта з першого погляду може 
здатися занадто величною і нездійсненною. При цьому напрошується думка, що 
риси ефективного консультанта збігаються з рисами успішної людини. До такої 
моделі і повинен прагнути консультант, якщо хоче бути не технічним 
ремісником, а творчим майстром психологічного консультування. Нарешті, 
властивості особистості ефективного консультанта можуть бути і метою 
психологічного консультування – поява цих якостей у клієнта в цьому випадку 
стає показником ефективності консультування. 
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Комітет з підготовки в галузі клінічної психології при Американській 
психологічній асоціації кілька років тому склав перелік якостей ефективного 
консультанта [3]: 

1. Непересічні інтелектуальні здібності і розсудливість. 
2. Оригінальність, винахідливість і різнобічність. 
3. «Вічно юна і невичерпна» цікавість; здатність до самостійного 

навчання. 
4. Інтерес до людей як особистостей, а не як до матеріалу, яким можна 

маніпулювати. Повага до чужої особистості. 
5. Розуміння власних особистісних особливостей; почуття гумору. 
6. Чутливість. 
7. Терплячість, відсутність зарозумілості. 
8. Здатність засвоювати терапевтичні позиції, вміння підтримувати добрі 

й ефективні стосунки з людьми. 
9. Продуктивність; навички методичної праці; здатність витримувати 

тиск. 
10. Усвідомленість і відповідальність. 
11. Готовність до співробітництва. 
12. Чесність, самоконтроль, стійкість. 
13. Прогресивні уявлення про етичні цінності. 
14. Широкий культурний світогляд. 
15. Глибокий інтерес до психології, особливо до її клінічних аспектів. 
Система цінностей консультанта визначає вихідні передумови 

консультування. Будь-яка проблема особистості, як стверджує R. May (1967), – 
це моральна проблема; інакше кажучи, кожна проблема особистості має свій 
моральний підтекст. Уже саме питання, що ставиться в консультуванні й 
психотерапії: «Як я повинен жити?» – є основним для всіх моральних систем. 
Тут постає і наступне питання: у якій мірі процес консультування має або 
повинен мати характер ціннісної дискусії, а також якою мірою цінності 
консультанта повинні «брати участь» у процесі консультування. Якщо 
відповідь на перше питання більш-менш зрозуміла (проблеми клієнта варто 
сприймати як наслідок психічного й духовного розладу, а не як предмет 
моральності), то стосовно другого питання є дві крайні позиції [4]. 

Одна з них – консультант повинен бути «об'єктивним», ціннісно 
нейтральним і не вносити в консультативні стосунки свою життєву філософію й 
систему цінностей. Він зобов’язаний повністю сконцентруватися на цінностях 
клієнта. С. Patterson вказує також на цілий ряд причин, через які консультанту 
варто уникати впливу на цінності клієнта [2]: 

– життєва філософія кожного індивіда унікальна й не слід нав’язувати її 
іншим; 

– жоден консультант не може стверджувати, що має гранично розвинену, 
адекватну філософію життя; 

– найбільш доцільні місця для засвоєння цінностей – це родина, церква й 
школа, а не кабінет консультанта; 

– індивід розвиває власну етичну систему, користуючись не одним 
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джерелом і не за один день, а під впливом багатьох життєвих факторів й 
упродовж певного відтинку часу; 

– ніхто не може перешкодити іншій людині у формуванні унікальної 
філософії життя, що була б для неї самоосмисленою; 

– клієнт має право на неприйняття етичних принципів і філософії життя 
іншої особи. 

На протилежному полюсі – думка Е. Williamson, відповідно до якої 
консультант повинен відкрито й чітко демонструвати клієнтові свою ціннісну 
позицію, оскільки спроба бути нейтральним у ціннісних ситуаціях спонукає 
клієнта припускати, що консультант вважає прийнятними й виправданими 
згубні прояви соціальної, моральної і правової поведінки. Це позиція 
консультанта-вихователя, який знає, що добре, а що погано [2]. 

Важко погодитися з обома крайніми думками. Якщо спробувати реально 
оцінити ситуацію консультування, то стане зрозуміло, що повністю виключити 
цінності, світоглядні аспекти психолога з консультативного контакту з клієнтом 
просто неможливо, якщо консультування розуміти як стосунки двох людей, а 
не як щось механічне або заздалегідь запрограмоване. Консультант повинен 
чітко усвідомлювати свої цінності, не приховувати їх від клієнта й не уникати 
на консультативних зустрічах дискусій про цінності, оскільки чимало проблем 
приховано саме в ціннісних конфліктах клієнтів або в нерозумінні ними власної 
ціннісної системи. Однак чітка ціннісна позиція консультанта в жодному разі 
не має на меті моралізування. 

На думку G. Соггу (1986), консультант або психолог, бажаючи уникнути 
ціннісних колізій у процесі консультування, повинен мати чітку позицію з 
деяких питань. Найважливіші сфери, у яких позиція консультанта є важливою, 
– це родина, секс, аборти, релігія, наркотики [6]. 

Консультантові важливо передбачити, як впливатимуть його цінності на 
хід консультування, щоб він міг бути самим собою й уникнути нав'язування 
власних настанов клієнтам. З іншого боку, нейтральність консультанта означає 
або його амбівалентність у ставленні до цінностей, або те, що він піклується 
тільки про «захист» процесу консультування від своїх цінностей, і це заважає 
автентичності й щирості. У процесі консультування ми повинні допомогти 
клієнтам найбільш повно виявити систему їхніх цінностей і прийняти на її 
підставі самостійне рішення, яким чином вони можуть змінити поведінку або 
навіть самі цінності клієнтів. 

Отже, консультант формулює питання, а відповіді на них шукає і 
знаходить клієнт на основі власних цінностей. Консультант, орієнтуючись на 
свою систему цінностей, також допомагає клієнтові краще зрозуміти наслідки 
деяких рішень, вчинків для його власного життя й благополуччя близьких йому 
людей. 

В нашій країні психолог-консультант організовує взаємодію з клієнтом і 
несе відповідальність за професіоналізм та якість наданих послуг відповідно до 
норм Етичного Кодексу психолога, який прийнято на І Установчому з'їзді 
Товариства психологів України 18 грудня 1990 року. Правове регулювання 
консультативної діяльності передбачає цілу низку нормативних документів 
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(законів), які, однак, у нашій державі поки що не прийнято [3]. 
Професійну психологічну консультативну допомогу може надавати 

спеціаліст-психолог, який сформував необхідні особистісні якості, отримав 
психологічну освіту і набув павичок ведення консультативної бесіди. В процесі 
консультативної роботи психолог гарантує клієнту повагу до його, особистості 
та гідності, прав і свобод, безумовну установку на благо клієнта, 
доброзичливість та безоцінне сприйняття тою. про що говорить клієнт, а також, 
як відзначалось вище, намагається зайняти позицію «поряд». 

Консультант повинен уникати подвійних стосунків, що можуть 
зашкодити його професійній позиції: не можна використовувані професійні 
стосунки для розв'язання власних проблем, експлуатувати допіру і залежність 
клієнта. Специфічною нормою є вимога уникати фізичного контакту з клієнтом, 
особливо якщо це не передбачено технічними чи процедурними маніпуляціями. 
Варто продовжувати терапевтичні стосунки лише до тих пір, поки очевидно, 
що клієнт отримує користь, психологічно прогресує. Аморально підтримувати 
стосунки для отримання фінансової чи іншої. 

Консультант повинен опанувати особисту терапію індивідуальну та 
групову, постійно працювати над самопізнанням, спонтанністю, контактністю 
тощо. 
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МЕТОДИ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
НАВЧАННЯ (АСПН) У ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ 

 
Психологічне консультування для українського загалу – справа нова. 

Активне проникнення індивідуального психологічного обслуговування в 
суспільне життя почалося 15-20 років тому. Хоча існує багато хороших книг як 
з консультування, так і з психотерапії, вийшло чимало монографій та 
зарубіжних перекладів, що дають уявлення про те, що таке консультування. 
Але існування великої кількості напрямків та течій в психології, як при тому 
постійно збільшуються, все ж таки можуть дещо заплутати розуміння сутності 
психологічного консультування та відмінностей його від інших видів надання 
психологічної допомоги. 

Все ж таки у вітчизняній психології, коли говорять про надання 
психологічної допомоги, то більш за все мають на увазі саме психологічне 
консультування.  

Психологічне консультування – це процес взаємодії двох чи більше 
людей у атмосфері довіри, коли спеціальні знання консультанта спрямовані на 
надання психологічної допомоги клієнту чи групі клієнтів в оперативному 
розв'язанні проблем, виявленні особистісних ресурсів чи створенні 
перспективних програм розвитку [2]. 

Психологічне консультування має певну кількість етапів і один з них 
може бути у формі психокорекції. Як консультування, так і і корекція можуть 
бути індивідуальними та груповими. Групова психокорекція може зробити 
вагомий внесок у розвиток теоретичних засад практичної психології. У малій 
групі є можливість створити лабораторні умови для дослідження особливостей 
спілкування між її членами, прослідкувати характер їхньої взаємодії. Це 
важливо й з огляду на те, що в кожної людини навички спілкування 
формувалися у взаєминах з іншими людьми. Перевага групової психокорекції 
над індивідуальними формами в тому, що тут є змога цілісно вивчати психіку в 
її реальних проявах у стосунках. 

Метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН) 
розроблений академіком, доктором психологічних наук Т.С. Яценко є груповим 
корекційним методом. Розглянемо основні методи групової корекції. 

Групова дискусія (з лат. discussion) – є вільний вербальний обмін 
знаннями, ідеями або думками з приводу якогось питання, проблеми [1]. 

Дискусія, як активний метод навчання, має відмінність від традиційної 
бесіди: бесіда, як правило, охоплює декілька тем і не має ні обмежень, ні 
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структури. Дискусія ж має тенденцію обмежуватися одним питанням чи темою 
і будується і визначеному порядку. 

До функцій групової дискусії як активного методу навчання слід 
віднести: 

– поглиблення, систематизацію та закріплення знань з обговорюваної 
проблеми; 

– зміна установок учасників процесу; 
– вироблення нового погляду на проблему; 
– обмін ідеями, думками з обговорюваного питання; 
– розвиток комунікативних навичок: навичок слухання, аргументації, 

роботи з запереченнями; 
– пошук консенсусу. 
Підготовка до дискусії припускає проходження наступних етапів: 
1. Вибір і формулювання теми. 
2. Постановка мети. 
3. Визначення змісту і тривалості дискусіі. 
4. Визначення способів фіксації думок, ідей. 
Алгоритм проведення групової дискусії: 
1. Запуск дискусії (проблематизація). 
Для цього можна використовувати такі прийоми: постановка 

проблемного питання, демонстрація відеосюжета, надання вибору однієї точки 
зору. 

2. Інструктування (знайомство з метою, темою та правилами проведення 
дискусії, фіксація на дошці). 

Тему і мету дискусії необхідно зафіксувати на фліп-чарті або плакаті, 
вона обов'язково повинна знаходитися перед очима учасників групи. 

3. Обмін думками між учасниками. 
Для тренера вкрай важливо на даному етапі стежити за дотриманням 

встановлених правил тренінгу, регламенту і теми. 
4. Впорядкування і спільна оцінка отриманої інформації. 
Тренеру вкрай бажано підводити проміжні підсумки дискусії, виділяти 

ключові ідеї і «відкриття» учасників групи, звертати увагу на збіги і несхожість 
в висловлюваних думках. 

5. Підбиття підсумків дискусії. 
Підводячи підсумки, слід зіставити отримані результати з метою, оцінити 

ефективність дискусії, подякувати учасникам. 
Перерахуємо та проаналізуємо переваги і недоліки групової дискусії. 
До незаперечних переваг використання даного методу в слід віднести 

високу ступінь пізнавальної активності та емоційної залученості учасників, 
особливо в тих випадках, коли обговорюваний матеріал йде врозріз з їх 
установками та уявленнями; можливість активної взаємодії з рештою учасників 
освітнього процесу [1]. 

Незважаючи на гадану легкість використання даного методу, в ньому 
міститься чимало «підводних каменів»: небезпека виходу за рамки означеної 
теми; порушення регламенту; пасивність або надмірна активність окремих 
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учасників; зіткнення різних точок зору і внаслідок цього зростання емоційної 
напруженості в групі. «Протиотрутою», яке з успіхом виліковує даний метод 
від подібних проблем, є неухильне дотримання встановлених на тренінгу 
правил групової взаємодії як учасниками, так і самим тренером. 

Рольова гра – це моделювання ситуації, в якій учасникам пропонується 
взяти певну роль і потім виробити спосіб, що дозволяє привести цю ситуацію 
до гідного завершення [1]. 

Види рольових ігор. Д. Турнер пропонує наступну класифікацію 
рольових ігор: 

– демонстраційні рольові ігри; 
– рольові ігри для всієї групи; 
– обмін ролями; 
– спонтанні рольові ігри. 
1. Демонстраційна рольова гра. Тренер користується заздалегідь 

складеним сценарієм. У найпростішій своїй формі демонстраційна рольова гра 
являє собою зразок поведінки для наслідування. Вона відображає «правильну 
реакцію» на конкретну ситуацію, і при подальшій практиці з використанням 
різних ситуацій учасники прагнуть досягти таких же хороших результатів, як і 
в демонстраційній грі. Очевидний недолік цього методу в тому, що, 
пропонуючи всього лише одну модель поведінки, можна створити враження, 
що на модель єдино правильна для конкретної ситуації. Але демонстраційні 
ігри можуть дуже знадобитися для ознайомлення з рольовими іграми. 

2. Рольові ігри для всієї групи. Це дуже ефективний метод, що 
забезпечує максимальне залучення учасників до процесу навчання. Він може 
використовуватися для розгляду будь-якого питання, але найбільш 
продуктивний, коли йдеться про внутрішні проблеми організації. З його 
допомогою можна дізнатися різні точки зору або дійти згоди. Така форма 
залучення всієї групи найбільш успішно може застосовуватися при розгляді 
питань, пов'язаних з процедурою прийняття рішень, формуванням команди та 
плануванням стратегій, спрямованих на вирішення актуальних проблем. 

3. Обмін ролями. Обмін ролями – цінний метод, що сприяє 
підвищенню емпатії та самооцінки. Наприклад, менеджера, якому потрібно 
провести дисциплінарну бесіду або атестацію, можна попросити зіграти роль 
рядового співробітника, щоб він зміг подивитися на ситуацію і з іншої точки 
зору. Пережиті почуття легко допомагають зрозуміти, які моделі поведінки 
ефективні, а які – ні. 

4. Спонтанні рольові ігри. Спонтанними називаються такі рольові 
ігри, ситуації для яких просять вигадати самих учасників і потім представити їх 
усій групі. На їх основі і будується подальша гра із залученням інших членів 
групи. Метод спонтанних рольових ігор дуже зручний для того, щоб почати 
процес перенесення знань у реальне життя. Набуті вміння та навики 
застосовуються для вирішення реальних завдань в безпечній обстановці, а учні 
бачать, що їх навчання носить практичний характер. 

5. Алгоритм проведення рольової гри [1] 
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1. Інструктування всієї групи: роз'яснення сценарію, цілей, задач, 
забезпечення безпечної обстановки, створення мотивації. 

2. Вибір учасників. 
3. Залучення спостерігачів. 
4. Гра. 
5. Обговорення та підведення підсумків. 
Використання рольових ігор дозволяє підвищити емоційну залученість 

учасників у груповий процес. А це, в свою чергу, сприяє глибшому 
запам'ятовуванню і засвоєнню досліджуваного матеріалу, освоєння певних 
навичок. 

Зрештою, застосування рольових ігор дає можливість коригувати вже 
сформовані установки, зміни їх в потрібному напрямку. 

Серед недоліків рольових ігор слід назвати достатньо високий ступінь 
ризику і непередбачуваності. Незважаючи на чіткість інструкції, успішну 
апробацію сценарію в декількох групах, помилки тренера у виборі учасників 
можуть привести до фіаско. 

Психодрама – терапевтичний груповий процес, у якому використовують 
інструмент драматичної імпровізації для вивчення внутрішнього світу клієнта, 
що відбиває актуальні проблеми клієнта, а не створює уявлювані сценічні 
образи. Саме психодрама є першим методом групової психотерапії щодо 
вивчення особистісних проблем, мрій, страхів і фантазій. Вона ґрунтується на 
припущенні стосовно використання дій, реально наближених до життя 
порівняно з використанням вербалізації. 

Психодрама є схожою на рольову гру, яка містить елементи спонтанності, 
безпосередності ти мимовільності. Але у рольовій грі в центрі уваги – 
міжособистісна проблема, а у психодрамі – особистісна. 

Зупинимось коротко на описі процедури проведення психодрами в 
АСПН. В класичному варіанті Морено психодраматичне дійство починається із 
запитання: «Хто хотів би запропонувати неприємний момент (випадок, що 
травмував) або проблему, яку варто програти з метою подальшого 
психологічного аналізу?» [4] 

1. Форма ілюстрації (суб’єкт програє ситуацію про яку розповідав). 
2. Схематизована форма (вся група по черзі програє сцену). 
3. Довільна форма (гра практикується час від часу згідно з планом 

керівника). 
Доречно психодраму поєднувати із невербальними вправами 

(психомалюнок, психогімнатика і музикотерапія). 
Психодрама має ряд переваг – це розвиток інтуїції і творчих здібностей, 

глибше розкриття і усвідомлення проблем. Також учасники психодрами мають 
можливість подолати неконструктивні поведінкові стереотипи та навчитися 
новим способам емоційного реагування. Виробити у собі більш глибоке та 
адекватне сомовідчуття та розуміння. 

Психодрама має змогу надавати ефективний вплив тим особам, які мають 
труднощі у вербалізації своїх почуттів і досвіду. 
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Психомалюнок використовується з метою з’ясування феноменів групи, її 
динаміки, або висвітлення почуттів учасників групи, історії їхнього життя та 
з’ясування ставлення до минулого. Психомалюнок використовують з 
діагностичної метою та навчальною психомалюнки  саме в групах АСПН 
можуть виконуватися кожного дня на такі теми, як наприклад: «Наша група», 
«Я в групі», «Я – сьогодні» дають змогу відображати результативність 
навчання, дають змогу з’ясувати яких психоемоційних навантажень зазнав 
кожний учасник групи. А малюнки на теми: «Розвиток групи та мій особисто», 
«Що я очікував і отримав в групі», «Я до навчання – я після навчання» є 
цінними після закінчення всього курсу психокорекції. 

Слід підкреслити, що застосування активних форм навчання спрямоване 
не на формування готових знань та їх відтворення, а на активізацію сприйняття 
та процесів мислення учасників. Активні методи сприяють розвитку мислення, 
пізнавальних інтересів та здібностей, формування навиків та вмінь самоосвіти. 
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МЕТОДИКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

В  РОБОТІ  ПРАКТИЧНОГО  ПСИХОЛОГА 
 

В світовій й вітчизняній науці продовжує зростати інтерес до психології в 
цілому і до психологічних аспектів різних сфер життєдіяльності людини. 
Особливої уваги заслуговує така сфера психологічної практики як діагностика 
психічних явищ, тобто стійких індивідуальних особливостей і поточних станів 
людини. 

Згідно із сучасними науковими вченнями психофізіологія являє собою 
галузь науки, яка вивчає закономірності співвідношення психологічного і 
фізіологічного для встановлення психофізіологічних механізмів 
життєдіяльності, поведінки, розвитку, навчання та праці людини [1]. 

Предметом вивчення психофізіології можна вважати саме 
психофізіологічні механізми життєдіяльності, поведінки, розвитку, навчання та 
праці людини [2]. 
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Cучасна психофізіологія поєднує фізіологічну психологію, фізіологію 
вищої нервової діяльності (ВНД), нейропсихологію і системну психофізіологію. 
Крім того, завдання психофізіології включають три самостійні частини: 
загальну, вікову і диференційну психофізіологію. 

Для здійснення практичним психологом адекватної, науково 
обґрунтованої психологічної діагностики існує певна кількість проблем, які, у 
своїй сукупності, можуть негативно вплинути на професійний статус як 
окремих працівників, так і психологічної служби в цілому. Тому ,важливим 
аспектом є теоретична підготовка фахівців та підвищення кваліфікації, що 
забезпечить розуміння психічних механізмів і відповідає міжнародним 
стандартам визначення психічного здоров’я (МКХ). Практичному психологу 
необхідно розуміти, при застосуванні того чи іншого опитувальника, тесту, 
проективного малюнку, психічну реальність чи психічні механізми, з якими 
йому доводиться мати справу. Адже, теоретична й методологічна 
некомпетентність психолога часто сприяє застосуванню неякісних, невалідних 
методів щодо психологічної діагностики. 

Психофізіологічна діагностика спрямована на виявлення індивідуальних 
особливостей протікання нервових і психічних процесів на момент 
вимірювання. 

У роботі практичного психолога застосовуються такі основні 
психофізіологічні діагностиічні методики: критична частота світлового 
миготіння, тепінг-тест, проста зорово-моторна реакція, стресостійкість, 
контактна треморометрії і контактна коордінаціонометрія за профілем, 
методика «Реакція на рухомій об'єкт» [3]. 

У психофізіологічних методиках, що діагностують індивідуальні 
відмінності, відсутній оціночний підхід до індивіда. 

Проводячи тести інтелекту чи здібностей, дослідник дає в кінцевому 
рахунку оціночне висновок: один випробуваний вище або краще іншого, один 
ближче до нормативу, інший далі. Оціночний підхід має місце і в анкетах, 
правда, не у всіх, а тільки в тих, де ставиться мета виявити деякі 
загальновизнані, тобто присутність чи відсутність певних норм людської 
гідності чи характеру [4]. 

При визначенні діагностичної значущості результатів, отриманих за 
допомогою психофізіологічних методик, використовуються всі ті критерії, які 
розроблені в рамках традиційної тестології (стандартизація, надійність, 
валідність) [5]. 

За своєю формою більшість психофізіологічних методик є апаратурними, 
тобто використовуються електроенцефалографи і інша спеціальна апаратура 
Але в останні два десятиліття були розроблені методики типу «олівець і папір» 
(бланкові методики). Для практичного психолога вони можуть становити 
особливий інтерес, оскільки їх можна широко використовувати в шкільній 
практиці і безпосередньо на виробництві. Крім того, деякі з них можуть бути 
представлені в комп'ютерному варіанті. Як апаратурні, так і бланкові методи 
носять індивідуальний характер [6]. 

Діагностика психофізіологічних особливостей людини включає в себе: 
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• Поняття про природні особливості людини; 
• Діагностика властивостей нервової системи; 
• Діагностика властивостей темпераменту і психічних станів [7]. 
У структурі властивостей індивідуальності важливе місце відводиться 

властивостям нервової системи, що відображає особливості протікання 
фізіологічних процесів збудження і гальмування. Вітчизняною 
психофізіологією розроблено ряд принципових положень, що визначають 
підходи до вивчення властивостей нервової системи та оцінки їх місця в 
загальній структурі індивіда. До них відносяться: 

• уявлення про незалежність змістовної сторони психіки від властивостей 
нервової системи; зв'язок останніх з динамічними, формальними 
особливостями поведінки; 

• використання не однієї, а кількох методик для діагностики кожної 
властивості; перевагу мимовільних індикаторів; 

• оцінка діагностуючої якості як комплексу (синдрому) корелюючих 
проявів; 

• відмова від оціночного підходу до властивостей, твердження однакової 
біологічної цінності полярних властивостей нервової системи. 

Отже, що для цілісної діагностики психічних (емоційних) станів, їх 
вивчення необхідно проводити на зазначених рівнях прояву, а методики, які 
використовуються для діагностики психічних станів, належать до трьох груп: 

• визначення психофізіологічних показників; 
• визначення суб'єктивного стану; 
• визначення поведінкових проявів [8]. 
Методика «Критична частота світлового миготіння» – це значення 

кордону між частотою пульсуючого світлового сигналу, що сприймається оком 
як окремі світлові сигнали, і частотою, що сприймається як суцільний світловий 
сигнал. Теоретичною основою даної методики є припущення про те, що 
індивідуальна КЧСМ обумовлена рухливістю нервових процесів в корковому 
відділі зорового аналізатора в розумінні рухливості як швидкості виникнення і 
зникнення нервових процесів збудження і гальмування [9]. 

Методика «Критична частота світлового миготіння» широко 
використовується для діагностики патологічних процесів в зоровій системі, для 
визначення ступеня втоми очей і функціонального стану центральної нервової 
системи [10]. 

Методика «Тепінг-тест». Експрес-методика «Тепінг-тест» розроблена 
Є.П. Ільїним для діагностики сили нервових процесів шляхом вимірювання 
динаміки темпу рухів кисті рук. Сила нервових процесів відображає загальну 
працездатність людини: людина з сильною нервовою системою здатна 
витримувати більш інтенсивне і тривале навантаження, ніж людина зі слабкою 
нервовою системою. При слабкій нервовій системі стомлення внаслідок 
психічного або фізичної напруги виникає швидше, ніж при сильній. 

Обробка результатів проводиться шляхом підрахунку кількості рухів, 
здійснених обстежуваним. За отриманими показниками будується крива, що 
характеризує загальну працездатність обстежуваного і силу нервових процесів. 
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Розрізняють п'ять основних типів кривих, отриманих за результатами 
обстежень за методикою «Тепінг-тесту»:  

опуклий тип кривої (характеризується зростанням темпу рухів в перші 15 
секунд обстеження більш ніж на 10 %; а потім темп знижується до вихідного (± 
10 %)); 

рівний тип (темп рухів утримується близько вихідного рівня з 
коливаннями ± 10 % протягом усього відрізка часу); 

спадний тип (максимальна кількість рухів фіксується протягом першого 
п'ятисекундного інтервалу, потім темп рухів знижується більш ніж на 10 %); 

проміжний тип (максимальне число рухів фіксується протягом перших 
двох-трьох п'ятисекундних інтервалів, потім темп рухів падає більш ніж на 
10 %); 

увігнутий тип (темп рухів обстежуваного спочатку знижується, потім 
фіксується короткочасне зростання темпу до вихідного рівня (± 10 %)) [11]. 

Обстежувані, у яких фіксується опуклий тип кривої мають сильну 
нервову систему, рівний тип – нервову систему середньої сили, спадний тип – 
слабку нервову систему, увігнутий або проміжний типи кривих – середньо-
слабку нервову систему. 

Методика «Проста зорово-моторна реакція» – це елементарний вид 
довільної реакції людини на зоровий стимул. За допомогою цієї методики 
можна отримати дані, що характеризують рухливість нервових процесів. 
Оцінка результатів ПЗМР проводиться на підставі середнього значення часу 
реакції і стандартного відхилення. Середнє значення відображає середню 
швидкість ПЗМР: чим менше середнє значення часу реакції, тим вища 
швидкість реагування. Стандартне відхилення є показником стабільності 
сенсомоторного реагування: чим менше стандартне відхилення, тим більш 
стабільною є швидкість сенсомоторної реакції [12]. 

Методика «Реакція на об'єкт, що рухається». Методика призначена для 
вимірювання врівноваженості нервових процесів, тобто ступеня 
збалансованості процесів збудження і гальмування за силою. Методика 
«Реакція на рухомий об'єкт» є різновидом складної сенсомоторної реакції, 
тобто такої реакції, яка крім сенсорного і моторного періодів включає період 
щодо складної обробки сенсорного сигналу центральної нервової системи. В 
даному випадку складність полягає в необхідності зорової екстраполяції – 
просторово-часового передбачення того, в якій точці і в який момент виявиться 
предмет, що переміщається. 

Обробка результатів проводиться шляхом порівняння кількості 
випереджальних і запізнілих реакцій. Якщо число випереджень (передчасних 
реакцій) перевищує число запізнень, то діагностується неврівноваженість 
нервових процесів з переважанням сили збудження; якщо число запізнень 
перевищує число випереджень, то неврівноваженість з переважанням 
гальмування; якщо дані показники рівні або розрізняються незначно, то 
діагностується врівноваженість нервових процесів. За результатами 
діагностики також обчислюється показник ентропії, що відображає ймовірність 
виникнення помилок: чим вище значення ентропії, тим більша ймовірність 



 137 

виникнення помилки [13]. 
Отже, правильний вибір методики, адекватне використання її показників і 

тлумачення отриманих результатів, відповідне можливостям методики, є 
умовами, необхідними для проведення успішного психофізіологічного 
дослідження. Вибір психофізіологічних методик і показників повинен логічно 
випливати із прийнятого дослідником методологічного підходу і цілей, 
поставлених перед експериментом. Перевагу мають ті методики, одержувані за 
допомогою яких показники дістають логічно несуперечливе змістовне 
тлумачення в контексті досліджуваної психологічної чи психофізіологічної 
моделі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ  У  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
 

Психофізіологія як окрема наука про фізіологічні і нейронні механізми 
психічних процесів, станів і поведінки має два різні напрямки, які загалом 
можна визначити як «психологічний» і «фізіологічний» [1]. 

Основне завдання психофізіології: дослідження фізіологічних механізмів 
психічних процесів, станів і поводження на системному, нейронному, 
синаптичному і молекулярному рівнях. Сьогодні до сфери інтересів 
психофізіологів входять такі проблеми, як нейронні механізми відчуттів, 
сприйняття, уваги, пам’яті й навчання, мотивації й емоцій, мислення і 
мовлення, свідомості та підсвідомого, поведінки, а також міжпівкульові 
відносини, діагностика і механізми функціональних станів, психофізіологія 
індивідуальних відмінностей, принципи кодування й обробки інформації в 
нервовій системі тощо [3]. 

Предмет психофізіології часто перетинається з предметом досліджень 
нейрофізіології, нейрохімії, молекулярної біології, нейропсихології, когнітивної 
психології. Усі вони разом утворюють інтегральну групу наук, що 
об’єднуються під назвою нейронаука (neuroscience), когнітивна нейронаука 
(cognitiveneuroscience), або нейрокогнітологія [4]. 

В сучасних умовах істотно підвищилися вимоги до особистісно-
професійних якостей військовослужбовців. Ефективне виконання бойових 
завдань визначається не тільки інтелектуальними та фізичними можливостями 
людини, а й здатністю її виявляти відповідальність, самостійність, емоційно-
вольову стійкість, гнучкість, уміння приймати рішення та бажання продуктивно 
взаємодіяти з іншими членами військового колективу в умовах постійно 
зростаючого психічного напруження і втоми. 

Високі вимоги до професійних і психофізіологічних якостей 
військовослужбовців підтверджує бойовий досвід, якого набув особовий склад 
Збройних Сил України за роки війни на сході України. 

Дослідження окремих психофізіологічних показників не може 
забезпечити обґрунтовану оцінку та прогнозування професійної ефективності 
військовослужбовця. Принципового значення набуває аналіз соціально-
психологічних особливостей особистості військовослужбовця на основі всієї 
сукупності його індивідуальних характеристик, результатів психологічної 
діагностики, моніторингу поточних психологічних станів [6]. 

Варто наголосити, що психофізіологічна діагностика грунтується на 
методах психофізіологічних досліджень, які побудовані на вимірі фізіологічних 
параметрів діяльності живого організму, до яких ставляться хімічні й фізичні 
зміни. Переваги фізіологічних досліджень роботи нервової системи: 

По-перше, у силу своєї об'єктивності (а не суб'єктивності, як 
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самоспостереження, опитувальники, спостереження) фізіологічні показники 
стають надійними елементами, використовуваними при описі досліджуваного 
поводження. Надійність – точність і стійкість. 

По-друге, вони дозволяють експериментаторам включити в сферу своїх 
досліджень сховані для прямого спостереження прояви активності організму, 
що лежать в основі поводження [7]. 

Основними методами реєстрації фізіологічних процесів є 
електрофізіологічні методи. Саме електричні потенціали відбивають фізико-
хімічні наслідки обміну речовин, що супроводжують всі основні життєві 
процеси. 

Надійність електричних показників у порівнянні з іншими особливо 
показова, коли вони є єдиним засобом виявлення діяльності. Універсальність 
електричних показників доводиться однаковістю потенціалів дії в нервовій 
клітці, нервовому волокні, м'язовій клітці як у людини, так і у тварин. Точність 
електричних показників, тобто їх тимчасова й динамічна відповідність 
фізіологічним процесам, заснована на швидкості фізико-хімічних механізмів 
генерації потенціалів, що є невід'ємним компонентом фізіологічних процесів у 
нервовій і м'язовій структурі [8]. 

Додаткові переваги – технічні зручності реєстрації – електроди, 
підсилювач, комп'ютер, програмне забезпечення. Більшу частину показників 
можна реєструвати не втручаючись у поводження й не травмуючи об'єкт 
дослідження. 

Основні методи: реєстрація імпульсної активності нервових кліток, 
реєстрація електричної активності шкіри, електроенцефалографія, 
електроокулографія, електроміографія, електрокардіографія, комп'ютерна 
томографія, магнітоенцефалографія, ядерна магнітнорезонансна інтроскопія й 
позитронно-емісіонна томографія тощо [9]. 

Всебічне вивчення особового складу та психологічний супровід 
військово-професійної діяльності дозволяє керівному складу уникнути 
прорахунків у діяльності посадових осіб щодо недопущення бойових втрат 
серед особового складу та небойових з причин, не пов’язаних з виконанням 
завдань за призначенням, раціонально використовувати психологічний 
потенціал військовослужбовців, враховуючи їх індивідуальні особливості, 
контролювати режим службових навантажень і відпочинку в умовах виконання 
бойових завдань, підтримувати та розвивати психологічну стійкість, 
забезпечити високу бойову готовність (боєздатність) частин і підрозділів. 

На психіку і, відповідно, на поведінку, діяльність і спілкування людини 
впливає безліч об'єктивних і суб'єктивних зовнішніх і внутрішніх факторів. 
Повністю виключити вплив усіх можливих факторів і отримати достовірний 
показник неможливо, але для отримання максимально достовірних результатів 
психофізіологічних і психологічних досліджень необхідно по можливості 
мінімізувати ступіньвпливу сторонніх чинників на психіку обстежуваного [10]. 

Досвід проведення ООС переконливо показав, що в умовах сучасної 
війни ефективне використання військ (сил) визначається не тільки 
результатами підготовки особового складу, а перш за все – психологічними 
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якостями військовослужбовців, прогнозом їх психологічних можливостей 
(стресостійкістю) в бою, можливістю їх психіки до відновлення після дії 
факторів бойового середовища. 

Для цього організація діагностичного процесу повинна відповідати 
певним вимогам, в число яких входять стандартизація зовнішніх умов і 
процедури обстеження, створення оптимального психологічного клімату і 
мотиваційної установки обстежуваних. Дані аспекти є загальними для 
проведення психофізіологічних і психологічних досліджень [11]. 

Необхідні умови проведення психофізіологічної діагностики при 
багаторазовому повторенні відносяться головним чином до стандартизації 
зовнішніх умов і процедури обстеження: дотримання сталості інструктажу і 
всіх фізичних параметрів сигналів, що пред'являються обстежуваному (розміру, 
кольору, частоти і амплітуди сигналів, а також тимчасовогоінтервалу між 
ними). 

У зв'язку з тим, що більшість можливих цілей психофізіологічної 
діагностики є однотипними, виділяють кілька видів стандартних проб, до 
кожної з якихпред'являються відповідні вимоги [12]. 

Фонова проба – це діагностика тієї чи іншої властивості в звичайних 
умовах. Фонове психофізіологічне обстеження, як правило, проводиться в 
першій половині дня в зв'язкуз тим, що в цьому випадку на психофізіологічний 
стан не роблять істотного впливу такі фактори, як стомлення. При цьому 
необхідно враховувати можливі винятки, наприклад, якщо людина попередньо 
працював в нічну зміну або проявляє ознаки фізичного нездужання. При 
фоновому запису фіксується початковий стан, що має бути своєрідною точкою 
відліку для порівняння з результатами повторних діагностичних 
обстежень [13]. 

Проба в умовах перешкод зазвичай застосовується для визначення 
перешкодостійкості і поленезалежності, і на підставі цього визначають 
властивості нервової системи і стійкість будь-якої психофізіологічної якості. 
Розрізняють такі види перешкод: зорові, слуховіі психоемоційні (в умовах 
впливу того чи іншого стресора, наприклад, обмеженого часу). У разі 
застосування перешкод слід точно встановити вид перешкоди, її кількісні 
характеристики і завдання обстеження. 

Медикаментозна проба застосовується для оцінки впливу того чи іншого 
фармацевтичного препарату на центральну нервову систему людини. 
Медикаментозна проба використовується з метою індивідуального підбору 
найбільш дієвого лікарського препарату з найменшою часткою побічних 
ефектів. При медикаментозній пробі необхідно враховувати особливості 
фармакокінетики і фармакодинаміки препарату. При цьому спочатку 
проводиться фоновий запис, потім через один або кілька певних проміжків часу 
(в залежності від фармакодинаміки препарату) психофізіологічне обстеження 
повторюють. Для медикаментозної проби особливо важливо враховувати 
можливий вплив сторонніх чинників: умови проведення кожного з обстежень 
повинні збігатися з умовами проведенняфонової проби [14]. 

Проба після навантаження застосовується для визначення ступеня і 
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динаміки впливу втоми на психофізіологічні особливості людини. Обстеження 
в даній сфері можуть проводитися як після робочої зміни, так і після 
короткочасного фізичного навантаження. За результатами такого роду 
обстежень оцінюється ступінь вираженості зрушень відповідних 
психофізіологічних показників (різниця між показниками фонового запису і 
запису після навантаження). 

В процесі проведення індивідуальної проби слід звернути особливу увагу 
на те, чи є фізіологічні зрушення і час наступного відновлення систем, що є 
адекватним до того навантаження, яке відчуває обстежуваний [15]. 

Психофізіологічна діагностика проводиться: в Територіальних центрах 
комплектування і соціальної підтримки, військових комісаріатах, навчальних 
центрах та військових частинах, а також на етапі підготовки; перед відправкою 
підрозділу в район виконання завдань за призначенням (ведення бойових дій); 
під час виконання завдань за призначенням (бойових завдань); на етапі 
повернення з району виконання завдань за призначенням. 

Психофізіологічна діагностика військовослужбовців повинна 
здійснюватися з урахуванням таких вимог до її організації та проведення: 

- проводиться в службовий час з урахуванням розпорядку дня військової 
частини (установи) та за умов добровільної згоди військовослужбовця, що 
підтверджується в його письмовій заяві; 

- в приміщеннях, де проводяться психодіагностичні заходи, 
забезпечуються умови для вільного висловлювання думки кожним 
військовослужбовцем, відсутність сторонніх осіб та шуму;  

- використовується апробований діагностичний інструментарій;  
- заповнені бланки для відповідей, документація з узагальненими 

результатами психофізіологічної діагностики та психологічними висновками 
повинні зберігатися в сейфах (металевих шафах) командирів (психологів), 
електронна база даних досліджуваних повинна бути захищеною системою 
паролів; 

- здійснюється регулярний контроль за оформленням і зберіганням 
документів; 

- тривалість психологічної діагностики та обстеження 
військовослужбовців не повинна перевищувати 90 хвилин; 

- за результатами проведення психологічної діагностики складається 
психологічний висновок та рекомендації [16]. 

Психофізіологічне вивчення військовослужбовців є напрямом 
психологічного забезпечення, що передбачає аналіз умов їх виховання та 
розвитку особистості, мотиваційної сфери, вивчення загальної військово-
професійної спрямованості, оцінку соціальних, моральних якостей, 
організаторських здібностей, особливостей спілкування й поведінки в 
колективі, а також освітньої та професійної підготовленості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА 

В КОНТЕКСТІ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 
 

Сучасна освіта сьогодні висуває нові високі вимоги до викладача вищої 
школи. Адже студентський вік є періодом найбільш інтенсивного формування 
особистості, її професійного мислення, а також поважливого ставлення до 
майбутньої професії. Разом з тим, спостерігається тенденція до зниження 
навчальної мотивації студентів, що обумовлено, у тому числі, нечітким 
баченням перспектив подальшої професійної реалізації. Зазначене зумовлює 
актуальність пошуку нових форм та технологій навчання. Не останнє місце 
займає побудова ефективної взаємодії викладача та студентів, основою яких є, 
насамперед, гуманістичні цінності. Мета нашої статті – розкрити особливості 
взаємин викладача та студентів в контексті позитивної психотерапії.  

Позитум-підхід – метод короткострокової психотерапії, спрямований на 
мобілізацію внутрішніх ресурсів людини для прийняття позитивних рішень у 
будь-яких, навіть найскладніших життєвих ситуаціях. Центральна ідея – робота 
з актуальними здібностями людини, а не хворобою, симптомом або проблемою. 
Застосування принципів методу не обмежуються психотерапією і 
консультуванням, воно поширюються на інші прикладні області. Дуже 
результативно використовуються ідеї Н. Пезешкіана, як засновника позитивної 
психотерапії, в освіті, проведені тренінгів, профілактики здоров'я і управління 
бізнесом. Метод дуже добре зарекомендував себе у сфері коучингу на 
сучасному ринку психологічних послуг. 

Розвиваючи гуманістичну традицію, представники позитивної 
психотерапії виходять із припущення, що кожна людина за своєю природою 
хороша сама по собі та від народження володіє «усіма здатностями, які можна 
порівняти із насінням прихованих можливостей, які, втім, потрібно ще 
розвинути». Зовнішній світ пропонує особистості умови та інструменти для її 
самопізнання та саморозкриття. Визначаються дві базові здатності людини: 
любити (входити у відносини з оточуючим світом та людьми, щоб 
задовольняти власні потреби) та пізнавати (розвивати свої знання та уміння, 
щоб краще задовольняти власні потреби). Залежно від вроджених фізичних 
даних, зовнішнього середовища (сімейної та культурної), специфіки епохи, в 
якій живе людина, дві названі здібності – «знати» і «любити» – 
диференціюються. Цим самим створюється неповторні комбінації основних рис 
особистості. Обидві базові здібності знаходяться у тісному взаємозв'язку: 
рівень розвитку однієї з них підтримує і полегшує розвиток іншої. 

Таким чином, все проблеми та конфлікти розглядаються як спроби 
пристосуватися до змінної зовнішньої дійсності та розвинути власні здатності. 
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Такий орієнтований на ресурси підхід дозволяє людині прийняти ситуацію та 
зосередитися на наявних ресурсах та можливостях для пошуку найбільш 
оптимальних шляхів адаптації. 

Представлена концепція знаходить практичне втілення в основних 
принципах, які ми представляємо нижче та розглядаємо через їх призму 
особливості побудови ефективних взаємин між викладачем та студентом. 

Принцип надії припускає віру в клієнта, без якої стає неможливим йому 
допомогти. Розуміння і прийняття того факту, що в кожній людині є ресурс для 
вирішення власної проблеми, допомагає психологу створити сприятливі умови 
для розширення горизонту клієнта. 

Так і викладачу, який бачить ресурс в кожному студентові, який дивиться 
на нього через призму його здатностей і можливостей, набагато простіше 
будувати з ним довірливі особистісно-педагогічні взаємини. У свою чергу, 
студент, реалізуючи свою потребу у пізнанні, усвідомлюючи спільну із 
викладачем мету (з боку викладача – створити умови, з боку студента – стати 
висококваліфікованим та конкурентоспроможнім фахівцем), прагне також до 
довірливих суб’єкт-суб’єктних відносин із викладачем. Зазначеному типу 
взаємодії притаманні такі ознаки: особистісне орієнтування (здатність бачити й 
розуміти співрозмовника); рівність психологічних позицій суб’єктів 
навчального процесу (позиція у спілкуванні «я-поруч», викладач повинен 
визнавати право студента на власну думку); активність усіх учасників 
взаємодії, за якої вони здатні виробляти свою стратегію, свідомо 
вдосконалювати себе; проникнення у світ почуттів і переживань, готовність 
прийняти погляд іншої людини (спілкування за законами взаємної довіри, коли 
партнери вслухаються, розділяють почуття один одного); готовність прийняти 
співрозмовника, взаємодіяти з ним; нестандартні прийоми спілкування (відхід 
від суто рольової позиції викладача). 

Наступний принцип позитивної психотерапії – принцип самодопомоги – 
декларує про те, що увага, розуміння, прийняття та заохочення створюють 
енергію, яка проявляється у відповідальних рішеннях та активних усвідомлених 
діях самої людини, спрямованих на досягнення бажаних змін. Опираючись на 
цей принцип, відмітимо, що студент із більшим ентузіазмом бере на себе 
відповідальність у прийнятті самостійних рішень при виконанні навчально-
професійних завдань, що, у свою чергу, актуалізує його прагнення до 
самостійності та самоврядування в процесі навчання.   

Принцип міжкультурного підходу також є фундаментом позитивної 
психотерапії. Транскультуральна чуттєвість – позитивна психотерапія пропонує 
сконцентрувати увагу не на розбіжностях, а на подібностях. У центрі методу 
досліджуються два питання: 

• Що у всіх людей спільного? 
• Чим люди відрізняються? 
На наш погляд, ці два питання активують пошуково-дослідницький 

інтерес студентів, насамперед, майбутніх психологів. Також дуже часто 
ресурси можна знайти за межами власної культури – сімейної, субкультури, 
країни, нації. Тому позитивну психотерапію називають іще транскультурною. 
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«Якщо хочеш мати те, чого ніколи не мав, зроби те, чого ти ніколи не робив» 
– відома ідея Н. Пезешкіана, і ці слова якнайкраще підходять для пояснення 
транскультурного підходу. Адже те, як людина звикла чинити в себе вдома, в 
своїй сім’ї, в своєму колі друзів чи колег – важливий досвід, але розуміння і 
толерантне ставлення до того, що деінде чинять по-іншому – теж величезний 
ресурс. 

Отже, в нашій статті ми зробили спробу представити особливості 
побудови ефективних взаємовідносин між викладачем та студентами через 
призму основних принципів позитивної психотерапії, які базуються, 
насамперед, на гуманістичних традиціях. 
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ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 
ПРИНЦИП ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ 

 
Професійне становлення особистості практичного психолога, як відомо, 

неможливо без його відповідної професійної підготовки в умовах вищої школи. 
Саме тому є актуальна потреба в теоретико-методологічному обґрунтуванні 
професійного навчання практичних психологів. 

Наш багаторічний досвід такої підготовки дає підставу розглядати її з 
точки зору  двох взаємопов’язаних аспектів. Йдеться про поєднання в процесі 
навчання умовних соціально-психологічних ролевих диспозицій психолога як 
професіонала і як особистості. 

Визнаючи, що ці соціальні ролі є невід’ємними в моделі фахівця-
психолога, ми в той час повинні врахувати можливість наявності і 
співіснування відносної автономності професіоналізму і особистісної 
спрямованості. Тобто можна мати високу психологічну компетентність 
(систему психологічних знань і вмінь, що забезпечують успішне виконання 
професійних функцій) і бути в той же час негуманною особистістю. В такому 
випадку формується особистість людини-маніпулятора (Е. Шостром), яка 
використовує психологічну компетентність у негативних цілях. З іншого боку, 
щоб бути психологом-професіоналом, ще недостатньо мати гуманістичну 
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спрямованість, інші позитивні особистісні якості. Отже виникає проблема 
підготувати таких фахівців, особистість яких вбирає в себе якості, що 
відповідають загальнолюдським і національно-культурним цінностям, поєднані 
з відповідним рівнем психолого-професійної компетентності. 

У підготовці майбутніх психологів, як показало наше дослідження, 
позитивну роль відіграє методологічний принцип ососбистісно-діяльністного 
підходу. Саме цей принцип в його застосуванні під час професійної підготовки 
практичних психологів може допомогти подолати суперечність між 
професіоналізмом і спрямованістю особистості. 

Метою даної роботи є визначення значення особистісно-діяльністного 
підходу у професійній підготовці психологів. 

В змісті особистісно-діяльністного підходу здійснено ідея врахування і 
поєднання в процесі професійної підготовки психолога особливостей і вимог 
професійної діяльності і особистості, яка повинна оволодіти цією діяльністю. 

Згідно з особистісно-діяльністним підходом, розробленого 
Н. Л. Коломінським [2] навчальна діяльність студента майбутнього 
практичного психолога розглядається як особистісна орієнтована праця. Саме 
тому ми вважаємо за необхідне з першого заняття показати студентам їх 
майбутню професійну діяльність і як місію, що спрямована на надання людині 
психологічної допомоги, і як роботу, що потребує не тільки альтруїстичної 
спрямованості, але і зовсім конкретних професійних знань, навиків, умінь. 
Згідно з концепцією особистісно-діяльністного підходу, особистість 
практичного психолога створює свою професійну діяльність і водночас 
формується в неї визначається взаємопроникнення особистості в діяльність і 
діяльності в особистість. 

Саме тому ми вважаємо за необхідне в змісті всіх психологічних 
дисциплін, які мають загальнопізнавальний характер, визначити шляхи їх 
використання в практичної діяльності майбутнього психолога-випускника вузу. 
До речі проблема співвідношення теоретичної і практичної психології може 
таким чином бути певною мірою розв’язаною. Ми погоджуємось з тим, що 
практична психологія має свою специфіку у порівнянні з теоретичною, але це 
не означає антагоністичного протиріччя між ними. На нашу думку, більш 
конструктивним є не поглиблювати протистояння цих галузей психологічного 
буття, а шукати можливості і шляхи їх позитивного взаємозбагачення. Цілком 
зрозуміло, що діяльність практичного психолога відрізняється від діяльності 
психолога-дослідника саме за предметом і метою праці: перший повинен 
допомогти людині розв’язати певні життєві проблеми, другий – досліджує 
психологічні явища заради отримання нового знання про психологічні 
особливості, закономірності, феномени, що породжені самим фактом існування 
та розвитком є людей і тварин. 

У першому випадку практичному психологу погрожує Харибда 
дилетанства, ремісництва; у другому – “теоретичному” психологу Сцилла 
теоретичної обмеженості, віддаленості від життя. Особистісно-діяльністний 
підхід може допомогти знаходженню ефективного шляху подолання цих 
монстрів, які погрожують адекватному професійному становленню особистості 
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практичного психолога. Він (цей підхід) вимагає навчати психолога-практика 
на матеріалі актуальних життєвих проблем, організовувати пошук їх вирішення 
на основі здобутків теоретичної психології. 

Тут важливу роль може відіграти психологічний аналіз творів літератури, 
мистецтва, статей сучасної преси. У нашої викладацької діяльності ми постійно 
користуємось цим шляхом, за допомогою якою особистість студента поступово 
набуває риси особистості практичного психолога, який повинен виступати 
перед клієнтом як кваліфікований фахівець. Адже застосування в практиці 
діяльності психолога “розумного еклектизму” зовсім не позбавляє його від 
необхідності знати сучасні психологічні теорії та концепції, які розроблені 
психологічною наукою. 

Саме тому з метою формування професійної ідентичності студента – 
майбутнього практичного психолога зміст його навчання доцільно будувати 
певною мірою ізоморфно змісту його посадових функцій. Наприклад, 
викладаючи дисципліну “Соціальна психологія”, ми насамперед приділяємо 
достатньо увагу не тільки поясненню суті цієї галузі психології, але ї тому, для 
чого треба практичному психологу знати соціальну психологію. Адже 
більшість проблем, з якими клієнт звертається до психолога, мають соціально-
психологічні джерела, тому що виникають у процесі міжособистісної та 
міжгрупової взаємодії. 

Саме тому знання соціально-психологічних особливостей, 
закономірностей, феноменів допоможуть практичному психологові правильно 
зорієнтуватись у різноманітних проблемах. Володіння ним соціально-
психологічними методами дасть можливість не тільки здійснити грамотно 
психодіагностику, що є необхідною в кожному конкретному випадку, але ї 
знайти адекватні форми і методі надання консультативної допомоги. Протягом 
викладання кожної теми кожної дисципліни ми шукаємо можливість пов’язати 
її з майбутньою практичною діяльністю психолога. Саме такий підхід до змісту 
навчання психологів – практиків є одним із шляхів втілення в нього принципу 
особистісно-діяльністного підходу. 

Щодо методики підготовці практичного психолога як професійно 
спрямованої особистості, то тут адекватне віддзеркалення його професійної 
діяльності визначається в моделюванні через різноманітні форми і методи 
навчання психодіагностичної, психопрофілактичної, психокорекційної, 
розвивальної, профорієнтаційної, просвітницької функцій. 

Важливу роль при цьому відіграє проблема спрямованості майбутнього 
психолога на правильне розуміння місця діагностичної функції в його роботі. 
Адже аналіз практики роботи випускників – психологів рівня розв’язання 
студентами завдань олімпіади з психології показує, що типовою помилкою є 
розгляд психодіагностичної функції як самоцілі. Адже психодіагностика є 
засобом, за допомогою якого вирішуються всі інші функції. І тут слід, на нашу 
думку, звернути увагу на формування у практичних психологів професійних 
установок (цільових, смислових, операційних) як найважливіших передумов 
професійного становлення особистості [1]. 
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Згідно з концепцією професійно-діяльністного підходу, кожна форма і 
метод навчання можуть дати свій внесок у формування професійних установок. 
Умовно кажучи лекція і семінар сприяють переважно формуванню цільових і 
смислових установок, практичне заняття, ділова і рольова гра мають більше 
можливостей для формування та закріплення операційних установок, тобто 
готовності практичних психологів діяти саме таким способом, який є з точки 
зору професійної майстерності найкращім. 

Наша концепція збігається в цьому відношенні із концепцією 
контекстного навчання (А. О. Вербицький) [4], в якому за допомогою всієї 
системи дидактичних форм, методів та засобів моделюється предметний і 
соціальний зміст майбутньої професійної діяльності фахівця, а засвоєння ним 
абстрактних знань як знакових систем накладено на канву цієї діяльності. Таке 
навчання наповнюється особистісним смислом (О. М. Леонтьєв) [5], забезпечує 
рух від навчання до праці. 

Дж. Брунер, аналізуючи доцільність включення певної теми в систему 
навчання дитини, висунув критерій її необхідності в житті дорослої людини. [1] 
Аналогічно можна підходити і до відбору матеріалу навчальних занять 
студентів – майбутніх практичних психологів з таким перефразуванням: чи 
варта ця тема, щоб її зміст був засвоєний практичним психологом. У зв’язку з 
цим слід зазначити необхідність поєднання зусиль психологів-теоретиків з 
психологами-практиками у визначенні ідеального комплексу професійних 
знань і вмінь, які необхідні для професійного становлення особистості 
практичного психолога. Основними функціями навчання у вищому 
навчальному закладі, спрямованими на професійне становлення особистості 
практичного психолога є, на нашу думку, такі: 

– формування професійних (цільових, смислових, операційних) 
установок; 

– формування системи професійно важливих знань, науково-
культурного кругозору; 

– формування професійно важливих умінь, навиків; 
– виявлення, розвиток професійного важливих здібностей 

(інтелектуальних, перцептивних, комунікативних, експресивних, 
організаторських, мовних тощо); 

– розвиток духовних потреб майбутнього психолога, морально-етичне 
вдосконалення його особистості;  

– сприяння самоактуалізації кожної особистості, культивування 
розвитку індивідуальності як передумова індивідуального стилю праці. 

Успішність професійного становлення особистості практичного 
психолога залежить також від здійснення концептуальної єдності змісту, форм, 
методів, навчання, що передбачає тісний теоретико-методологічний зв’язок між 
практичним заняттям, семінаром, лекцією. Таким чином поєднання ідеальних 
моделей діяльності із спонтанними рішеннями студентів, зв’язок матеріалу 
практичного заняття з матеріалом лекції (семінару), практична значущість 
проблем, що вирішуються на занятті індивідуалізація завдань усвідомлення та 
рефлексія студентами структури і результатів заняття, поопераційний контроль 
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і корекція в ситуаціях, які є віддзеркаленням реальної праці практичного 
психолога, створення соціально-психологічної атмосфери невимушеності, 
суб’єкт-суб’єктного спілкування (діалогу) – такі, на наш погляд, основні умови 
підвищення ефективності навчального заняття в аспекті професійного 
становлення особистості практичного психолога. 

Отже психолого-педагогічними резервами позитивного впливу навчання 
на професійне становлення особистості практичного психолога є: 

– особистісно-діяльнісна спрямованість змісту, методики, організації 
навчально-виховного процесу формування професійних установок; 

– концептуальна єдність і наступність змісту, форм і методів навчання; 
– проблемно-методологічний, розвивальний характер викладання; 
– теоретично обґрунтований прагматизм; 
– індивідуалізація та диференціація навчального процесу; 
– співробітництво викладачів із студентами як колегами, суб’єкт-

суб’єктні стосунки (діалог). 
Використання наведених психологічних резервів сприятиме ефективної 

професійної підготовці практичних психологів до високоефективної 
професійної діяльності на користь нашого народу. 
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ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ 
ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 
Загалом сучасне життя вимагає від людини використання та активного 

включення внутрішніх ресурсів, свідомої активності, гармонійного розвитку і 
творчої самореалізації у конкретній професійній діяльності.  

Надвисокі вимоги до сучасної людини в усіх сферах життєдіяльності 
призводять до значних внутрішніх проблем, на які не можуть не зважати 



 150 

науковці. Наука повинна віднайти або ж створити можливості допомогти 
кожній людині адаптуватися до нових умов і водночас не втратити себе, 
максимально розкрити внутрішні ресурси, стати психічно здоровою й 
гармонійною особистістю. Особливо гостро ця проблема постає при підготовці 
молодих спеціалістів до тих професій, де особистість фахівця є головним 
інструментом його діяльності, таких, як професія психолога. 

Проблема зв’язку професійної діяльності з властивостями особистості 
була предметом дослідження багатьох психологів. Так, Б. Г. Ананьєв, Б. М. 
Теплов, С. Л. Рубінштейн, О. Г. Ковальов, В. М. М’ясищев об’єнували і 
пов’язували між собою успішність професійної діяльності особистості з 
наявністю у неї певних здібностей. Розвиток окремих професійно важливих 
якостей у зв’язку з професійною діяльністю; їх структурування; 
гетерохронність змін, фази становлення досліджувалися В. О. Бодровим, В. Л. 
Марищуком, В. Д. Шадріковим, В. М. Дружиніним та іншими. Загальний 
висновок полягає у тому, що структурні компоненти професійної діяльності і 
структурні компоненти суб’єкта цієї діяльності є своєрідним 
взаємообумовленим сплавом зовнішньо предметного і внутрішньо психічного.  

Мітіна Л. М. (2005, 2009) стверджує, що методологічно центральною є 
необхідність розгляду особистісного і професійного розвитку як 
взаємодоповнюючих й взаємообумовлених процесів, що почергово є один для 
одного то засобом, то результатом розвитку на різних етапах онтогенезу. Автор 
трактує професійний розвиток як зростання, становлення, інтеграцію й 
реалізацію у професійній діяльності професійно значущих особистісних 
якостей і здібностей, професійних знань та вмінь, але, головне, – як активне 
якісне перетворення людиною свого внутрішнього світу, що призводить до 
принципово нового його устрою та способу життєдіяльності – творчої 
самореалізації в професії [14]. 

У пошуках відповіді на питання щодо критеріїв психологічної зрілості 
особистості фахівця для нас стали цінними ідеї С. Л. Рубінштейна, О. М. 
Леонтьєва, А. В. Брушлінського, Л. І. Божович, К. О. Абульханової Славської, 
А. Маслоу, А. Адлера, Е. Фрома, А. Бандури, Дж. Г. Оллпорта, Дж. Роттера, 
Б. С. Братуся, А. В. Петровського, В. А. Петровського, В. М. М’ясищєва, О. М. 
Волкової, С. Д. Максименка та ін. 

Зокрема, ми розділяємо погляди С. Л. Рубінштейна, А. В. Брушлінського, 
Л. І. Божович, К. О. Абульханової Славської на суб’єкта діяльності, 
підтримуємо позицію О. М. Волкової, Л. М. Мітіної та ін. щодо принципу 
суб’єктності у професійному розвитку, ідеї А. Маслоу про самоактуалізацію, 
А. Адлера про соціальний інтерес і «креативне Я», Е. Фрома про свободу і 
продуктивний характер, А. Бандури про самоефективність, Дж. Роттера про 
інтернальність, Б. С. Братуся про гуманістичну спрямованість (просоціальність) 
як критерій розвитку особистості, А. В. Петровського про стадії входження у 
референтну групу (соціалізації) як етапи особистісного розвитку, ідеї 
С. Д. Максименко про сутність особистості та етапи її розвитку, 
В. В. Москаленка про соціальну зрілість та ін. 

Психологічно зріла людина – це суб’єкт, що само актуалізується у світі, 
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тобто особистість, що здатна до само визначення, самоприйняття, саморозвитку 
і самореалізації. 

Структурними компонентами психологічної зрілості, на нашу думку, є: 
• особистісна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 

характеризують людину як здатну до відповідальної автономії, до 
самовизначення і самоприйняття, відкриту новому досвіду («я знаю хто я, який 
я, чого я хочу і що я можу; я господар своєї долі»); 

• інтелектуальна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 
характеризують людину як здатну до пізнання, до використання набутих знань 
у предметній діяльності, до логічного мислення, до рефлексії і творчості («мене 
цікавить те, чого я ще не знаю; я можу використовувати свої знання, приймати 
зважені й обґрунтовані рішення, аналізувати помилки; мені цікаво створювати 
щось нове, удосконалювати»); 

• емоційна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 
характеризують людину як здатну відчувати і здатну контролювати емоції, 
тобто здатну до адекватної спонтанності та свідомої саморегуляції емоційних 
проявів («я маю право відчувати; я знаю, які емоції можу відчувати і що їх 
викликає; я вмію контролювати свої емоції»); 

• соціальна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що 
характеризують людину як здатну здійснювати ефективну взаємодію з іншими 
у системі міжособистісних взаємовідносин, яка ґрунтується на гуманістичних 
принципах, але не призводить до знеособлення й втрати індивідуальності 
самою людиною («я розумію людей і знаю, як з ними поводитися; я відчуваю 
себе причетним до них, вони викликають мій інтерес; я бажаю їм добра і 
готовий прийти на допомогу»). 

Проявом психологічної зрілості у сфері професійної діяльності може бути 
визнана професійна зрілість, яку ми розглядаємо як особистісне новоутворення, 
що виявляється у прагненні та здатності до самовизначення й самореалізації 
засобами суспільно корисної діяльності. 

Професійна зрілість, згідно з нашою концепцією, складається зі стійкої 
професійної мотивації (спрямованості на досягнення професійного успіху, на 
професійний розвиток і самореалізацію), сформованої професійної ідентичності 
(особистісної диспозиції, що ґрунтується на відчутті причетності до 
професійної спільноти), а також з набутих знань, вмінь та навичок професійної 
діяльності, спеціальних здібностей. Важливим фактором її формування є 
досвід. 

Професійний розвиток практичного психолога неможливий без розвитку 
його психологічної і професійної зрілості, адже основним засобом, що 
стимулює вдосконалення особистості клієнта, є особистість психолога 
професіонала. Основними механізмами такого розвитку виступають 
саморегуляція, самоактивність, саморозвиток людини як суб’єкта діяльності 
(К. О. Абульханова Славська, 1991; А. В. Брушлінський, 1994; Н. С. Глуханюк, 
2000; А. А. Деркач, В. В. Москаленко, 2000, І. С. Кон, 1984; В. Н. М’ясищєв, 
1960; В. І. Слободчіков, 1995, 2000 та ін.). 

Тому як механізми розвитку готовності до професійної діяльності 
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психолога ми виділяємо: 
• механізм емоційно вольової саморегуляції (що передбачає розвиток 

здатності до адекватної спонтанності та свідомої регуляції емоційних проявів);  
• механізм ціннісно-смислової саморегуляції (що передбачає формування 

мотивації професійного розвитку та пере творення мотиву у ціль, тобто 
встановлення відповідності між цілями професійної діяльності та системою 
особистісних цінностей (смислоутворення) і усвідомлення можливості 
реалізації особистісних прагнень засобами професійної діяльності); 

• механізм ідентифікації (усвідомлення і прийняття професійної ролі); 
• механізм самосуб’єктивації (прояв суб’єктної активності по відношенню 

до себе, самотворення себе як суб’єкта життєдіяльності). 
О. С. Штепа (2004) зазначає, що для підготовки справжнього 

професіонала психолога, дійсно здатного зрозуміти внутрішній світ іншої 
людини, зрозуміти її неповторність та допомогти їй успішно вирішити 
проблеми, необхідна цілісна концепція психологічної освіти, яка має включати 
в себе загальний, соціальний, професійний та акмеолого-психологічний 
аспекти [30]. 

Р. Кочюнас (1999) пропонує таку модель особистості ефективного 
психолога:  

• аутентичність (як стрижнева риса та екзистенційна цінність);  
• відкритість власному досвіду, щирість та відвертість у сприйманні 

власних почуттів;  
• розвиток самопізнання, адекватна самооцінка;  
• сильна відкрита ідентичність (постійна перевірка життєвих цінностей);  
• толерантність до невизначеності;  
• прийняття особистісної відповідальності;  
• почуття гумору, вміння абстрагуватися від складних ситуацій та 

сприймати їх з іронією;  
• уникання ярликів (безоцінне ставлення до себе і клієнта);  
• постановка реалістичних цілей (вміння оцінити межі своїх 

можливостей);  
• здатність до співпереживання (вміння зрозуміти позицію іншого) [9]. 
R. George і T. Crstiani називають риси некваліфікованого, «закритого» 

психолога: авторитарність, пасивність, залежність, замкнутість, схильність 
використовувати клієнта для вирішення власних проблем, невміння бути 
терпимим, невротична установка стосовно грошей [9]. 

Отже, критеріями розвитку психологічної готовності до професійної 
діяльності психолога може виступати рівень таких професійно важливих 
якостей та спеціальних здібностей: 

• особистісна готовність: автономність (самостійність, незалежність); 
інтернальність (внутрішній локус контролю); адекватна самооцінка; 
інтегрованість ціннісно-мотиваційної сфери (відсутність виражених внутрішніх 
конфліктів); гуманістична спрямованість особистості; 

• когнітивно операціональна готовність: загальні інтелектуальні здібності; 
вербальна креативність; здатність до рефлексії; прагнення до пізнання та 
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саморозвитку; успішність професійного навчання, научіння; 
• емоційно вольова готовність: емоційна стійкість, врівноваженість; 

здатність до саморегуляції та самоорганізації; цілеспрямованість; 
наполегливість; 

• інтерактивна готовність: соціальний інтелект, комунікативні здібності, 
прийняття інших, комунікативна толерантність, емпатійні здібності [27]. 

Отже, проведений аналіз дозволив нам констатувати, що психологічною 
основою готовності до професійної діяльності психолога може бути визнана 
психологічна зрілість, яка складається із особистісної, інтелектуальної, 
емоційної та соціальної зрілості. 

Як показники психологічної зрілості можна виділити: відповідальну 
автономність, самоприйняття, відкритість новому досвіду (прагнення до 
саморозвитку і самовдосконалення), розвинуті інтелектуальні здібності 
(зокрема, научіння, здатність до рефлексії, креативність), здатність до вольової 
та ціннісно смислової саморегуляції, діяльнісну активність (прагнення до 
самореалізації), соціально психологічну компетентність і гуманістичну 
спрямованість. 
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THE ATTRACTION OF BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 

 
Firms have been outsourcing business services, manufacturing operations, and 

even entire business operations successfully. Recently, contracted manufacturing 
sector has gained with considerable outsourcing, initiated by the pharmaceutical and 
electronics industries. Business processes such as human resources (HR) 
management payroll, information technology (IT), and logistics are among the 
common ones mostly outsourced in many industries. Outsourcing of core functions 
such as engineering, manufacturing, research and development (R and D) and 
marketing are being considered by companies. Creating the ability to control and 
leverage unstable capabilities, irrespective of whether they are within the company or 
otherwise will be more vital than the capabilities ownership [2, p. 132]. 

Due to globalisation the business world has become more competitive in the 
past decades. Almost every firm is not only competing with other firms in the local 
region anymore, but also with companies around the globe. Additionally, the 
demands of customer to be provided with a diversified and customised product and 
the product live time falls as an outcome of the fast developing technology. Globally 
Companies are increasingly outsourcing their business processes, 80 % of firms use 
at least some sort of outsourcing [5, p. 3725]. Business process outsourcing puts a 
new dimension to the global sourcing practices of services [3, p. 225]. 

Initially outsourcing began with big companies outsourcing all of their data 
centre operations with an achieving objective important cost arbitrage [4, p. 73]. Then 
followed transitional outsourcing era in the early 1990s wherein host companies 
sought expertise of the information technology specialists in developing new server 
systems while maintaining the legacy systems. As service providers understood the 
data centre functions, desktop support and other standard IT areas, they started 
specialising in specific domain intensive functional areas. This marked the birth of 
business process outsourcing. Outsourcing and offshoring have a synergistic 
relationship. 

There are drivers of outsourcing, classified into four categories, namely 
organisational, improvement, financial and cost, and revenue drivers at will be 
discussed further depicts the most popular drivers of outsourcing. The major 
objectives in the company-driven initiative are to reach a higher quantum of focus on 
main business, increase flexibility to deal with transforming business conditions, 
products and services demand, leveraging changing technologies and achieving 
higher stakeholder value. The important objectives are to improve operating 



 157 

performance; skills and technologies, obtain expertise; improve management and 
control; acquire innovative ideas; improve risk management; improve credibility and 
image by associating with service providers. Performance measures of productivity, 
timeliness, quality, cycle time, utilisation, etc. can be targeted for improvement. 

The objectives of this factor are to lower investment in assets, reserve 
resources for other purposes, and generate cash by converting assets to the service 
provider. These business processes reduce the investment required by the host 
company to modernise them. Outsourcing can also improve financial measurements 
by reducing the need to show return on capital from investments in non-core areas. 
The major objectives are to reach aggressive growth by gaining improving market 
access and leveraging the processes of service provider, systems and capacity. Most 
firms have an infinite capacity and limited capabilities. Expanding of capacity may 
take more years to design, test and build the facilities, need a high level of 
investment, and result in lost market opportunity because of higher “time to market”. 

 
        

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.1. Outsourcing process 
Source: Brown and Wilson (2005); Gonalgo et al. (2005). 
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another service provider. The dyadic relationship between an outsourcing company 
and a service provider is based on the exchange perspective in which these partners 
are working in synergy to form a new value together, more than what each one can 
achieve individually [6, p. 547]. It is beneficial for a host company to consider and 
form a long-term relationship with a service provider hence there will be security and 
certainty. Sharing learnings, information and experiences often facilitate in creation 
of a higher level of trust and a better atmosphere strengthening ongoing strategic 
relationship of business. 

The advantages of business process outsourcing can be roughly divided into 
three categories, namely cost reduction, focus upon core competence, and access to 
service provider’s technology and skills. Although business process outsourcing 
contributes a lot of advantages, outsourcing will continue to be high risk action, 
accompanied by many disadvantages [1, p. 90]. 

Based on the research findings, the study recommends that, companies must 
train and develop their workers, to equip them on how to achieve the organisational 
goals and organisation has to provide research and development resources to the 
management. The study also advised the management to analyse the industry trends 
by using both primary and secondary sources and state clear and well explained terms 
of contract, which entail the contract for each order and the type of business. The 
study concluded that organisations has to carry out their research to gather enough 
information to make decision on make or buy decision. 
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ 

 
Важливим напрямом забезпечення надходжень податкових платежів до 

бюджетів різних рівнів, у тому числі й за рахунок примусового стягнення у 
платників сум, прихованих від оподаткування, є податковий контроль. Крім 
того, податковий контроль є одним із інструментів протидії податковим 
правопорушенням та засобом їх попередження. Рівень податкової дисципліни 
платників податків та наповнюваність бюджету держави залежить від 
ефективності його здійснення. Проте, організація та дієвість державного 
податкового контролю впродовж останніх років відбувається під впливом 
нестабільності податкового законодавства, кризових явищ в економіці країни, 
фінансової нестабільності підприємств, зменшення сукупного попиту та 
податкових надходжень до бюджету. 

Згідно Податкового кодексу України, податковий контроль – це система 
заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю 
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 
також іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи [3]. Складовими елементами податкового контролю є: 
облік платників, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 
контролюючого органу (збір, узагальнення, оцінка інформації), проведення 
перевірок і звірок платників податків. 

Крім того, податковий контроль як особливий організаційно-правовий 
механізм трактують як у широкому, так і у вузькому значенні. У широкому 
значенні податковий контроль охоплює всі сфери діяльності уповноважених 
органів, включаючи здійснення податкового обліку, податкових перевірок та 
інше, а також усі сфери діяльності контрольованих суб’єктів, пов’язані зі 
сплатою податків і зборів (облік об’єктів оподатковування, дотримання 
термінів і порядку сплати податків і зборів, порядок надання податкової 
звітності тощо). У вузькому значенні під податковим контролем розуміється 
тільки проведення податкових перевірок уповноваженими органами. Відтак, 
державний податковий контроль є складовим елементом державного 
регулювання економіки [1]. 

Сутність податкового контролю знаходить своє відображення у його 
завданнях, основними з яких є [3]: 

- перевірка правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати 
податків і зборів; 

- забезпечення дотримання законодавства з питань регулювання обігу 
готівки, проведення розрахункових і касових операцій, патентування, 
ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи; 



 160 

- попередження порушень податкового законодавства, виявлення винних і 
притягнення їх до відповідальності. 

З точки зору теоретичного аналізу податкового контролю важливого 
значення набуває класифікація його видів. У зв’язку з наявністю великої 
кількості різноманітних видів здійснення податкового контролю, податковий 
контроль доцільно класифікувати таким чином. 

Метою податкового контролю є встановлення достовірності даних про 
повноту, своєчасність, реальність виконуваних господарських операцій, а також 
законність дій, виконуваних посадовими особами, юридичними та фізичними 
особами – платниками податків, виявлення порушень норм чинного 
законодавства та вжиття заходів з усунення допущенних порушень і недоліків, 
зокрема притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення 
законності. Однак, крім зазначеного вище, податковий контроль має не лише 
виявляти існуючі недоліки, проблеми та невирішені питання, а й запобігати їх 
виникненню. 

На основі сутнісних характеристик податкового контролю вітчизняними 
науковцями сформульовані основні вимоги до його проведення (табл. 1). 

Відповідно, дотримання зазначених вимог щодо здійснення податкового 
контролю в Україні сприятиме підвищенню ефективності адміністрування 
податків в Україні. 

Забезпечення належної організації процесу податкового контролю є 
створення середовища для партнерських відносин між контролюючими 
податковими органами та суб’єктами господарювання. Контролюючими 
органами в Україні є органи, що наділені відповідною предметною 
компетенцією у сфері оподаткування, а їх статус визначається з урахуванням 
принципу розмежування цієї компетенції. Так, для здійснення ефективного 
податкового контролю в Україні діяльність контролюючих органів передбачає 
необхідність налагодження тісної взаємодії з іншими державними службами, у 
зв’язку з чим необхідним є створення передумов виключення дублювання їх 
функцій і забезпечення взаємодії контролюючих органів. 

Таблиця 1 
Основні вимоги до проведення податкового контролю 

Вимоги Характеристика 
Послідовність передбачає здійснення великої кількості контрольно-перевірочних дій, 

що відповідають нормам законодавства, проводяться в логічній 
послідовності та спрямовуються на досягнення необхідного результату, 
а саме виявлення зловживань у сфері оподаткування та вжиття заходів 
для уникнення цього явища у майбутньому 

Об’єктивність передбачає неупередженість дій податкових інспекторів у процесі 
здійснення контрольно-перевірочних заходів 

Всебічність передбачає охоплення податковим контролем усіх аспектів діяльності 
об’єкта контролю задля недопущення податкових правопорушень, а у 
разі їх виявлення – прийняття законних управлінських рішень 

Повнота полягає у застосуванні всіх передбачених законом заходів для 
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комплексного вивчення податковим інспектором господарської 
діяльності об’єкта контролю, виявленні усіх його сильних і слабких 
сторін в процесі виконання податкових зобов’язань 

Результативність аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи та оперативне 
прийняття рішень щодо виявлених недоліків як у роботі суб’єкта 
господарювання, так і контролюючого органу 

 

Однією із найважливіших форм податкового контролю є податкові 
перевірки, суть яких полягає у проведенні податковим органом комплексу 
заходів, що регламентовані нормативно-правовими актами про податки і збори 
та мають за мету перевірку правильності й повноти сплати податків, зборів і 
обов’язкових платежів у відповідні бюджети, а також дотримання інших норм 
податкового законодавства. 

На сьогодні актуальною проблемою організації податкового контролю є 
підвищення ефективності проведення податкових перевірок, зниження 
кількості помилок при їх проведенні та прийняття вмотивованих рішень за їх 
результатами. 

Податковий контроль є суттєвим важелем регуляторної та фіскальної 
спрямованості в системі державних фінансів, тому за його допомогою можна 
ефективно впливати на процеси економічного зростання та соціального 
розвитку. Проведення результативного, модернізованого податкового контролю 
є головним чинником попередження неплатежів до бюджетів та ефективним 
засобом наповнення їх дохідної частини одночасно. З метою вдосконалення 
податкового контролю та підвищення його якості здійснено реальні кроки для 
запровадження нових електронних сервісів, що використовуються у передовій 
світовій практиці, зокрема електронних форм контролю. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

 
Останнім часом одним із головних факторів, що прискорює формування і 

розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет. Інтернет-середовище стає не 
лише глобальним засобом комунікацій без територіальних і національних 
кордонів, але й щораз  ефективнішим інструментом ведення підприємницької 
діяльності, маркетингових досліджень, впливу на споживачів.  

Бачимо, що сьогодні, з оголошенням пандемії, з черговою світовою 
економічною кризою, глибина якої ще не відома, роль Інтернету лише зростає, 
оскільки завдяки застосуванню мережевих інформаційних та управлінських 
технологій багато підприємств та організацій спромогаються перевести 
працівників на роботу в умовах віддаленого доступу, що не лише знизити 
витрати на просування і збут продукції, але й повинно допомогти розширити 
існуючі і захопити нові ринки збуту, підвищити ефективність і адресність 
взаємодії зі споживачами та іншими економічними контрагентами.  

На сьогодні найпоширенішою і загальновідомою цифровою технологією, 
яка впевнено і незворотно змінює світ є всесвітня мережа Інтернет, тому для 
аналізу детальніше зупинимось саме на цій технології. Ще донедавнього часу 
Інтернет-середовище рідко хто міг уявити собі загальнодоступним у будь-
якому куточку світу. Нагадаймо, що Інтернет (від англ. Internet), Міжмережжя, 
Велика Сіть [1] – всесвітня система об’єднаних комп'ютерних мереж, що 
функціонують на основі комплексу Інтернет-протоколів [2]. Поняття Інтернет 
тлумачиться у Вільній енциклопедії Вікіпедія як такий, що «утворює 
глобальний інформаційний простір, слугує фізичною основою доступу до веб-
сайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних». У побуті дуже часто 
можна почути Нет, Інет, Тенета, Інтернетрі або Нетрі. 

Практика свідчить, що Інтернет-технології зрівнюють шанси на успіх 
малих і великих підприємств; тих, хто міцно закріпився на ринку, і новачків.  
При всьому різноманітті об’єктів відносин в Інтернеті потрібно зазначити, що 
основним об’єктом відносин, що складаються в мережі, є інформація (технічна, 
економічна, соціальна, юридична та ін.). Сьогодні інформація стирає грані між 
продуктом і послугою, що знаходить своє втілення в сучасних технологіях, які 
об’єднують інформаційні продукти і послуги в єдине ціле [2]. 

Сучасні інформаційні технології все більше проникають у життя кожної 
людини, отже, і в сферу соціально-економічних відносин. Найяскравішим 
прикладом може служити Інтернет-середовище, яке вже проникло у всі сфери 
діяльності людини. Стан мережі на сучасному етапі дозволяє розглядати її як 
нову інформаційну інфраструктуру бізнесу, що дає можливість підприємствам 
розвивати традиційні методи маркетингової активності на базі новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій, тим самим доносячи результати 
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своєї діяльності до споживача. Можливості Інтернету-середовища дозволяють 
розширювати торговий простір, не володіючи фізичними торговими площами, 
формують нові способи комунікації зі споживачами без фізичного контакту з 
ними, створюють інноваційні способи просування продукції. Таким чином 
Інтернет-середовище може розглядатися і як місце, і як інструмент для 
створення не тільки окремих додаткових послуг (фінансових, інформаційних, 
консалтингових та ін). але і нових видів бізнесу, наприклад в галузі електронної 
комерції. 

Виникають нові моделі бізнесу в межах Інтернет-системи під впливом 
глобалізаційних змін у роздрібній торгівлі, інтенсифікації галузевої 
конкуренції, швидкості освоєння нових досягнень. Підприємство чи організація 
набувають конкурентних переваг, коли його споживачі беруть участь в 
електронних торгах. Конкуренція із зони виробництва рухається у сферу 
управління процесом просування послуг (продукції) та споживання [3]. 

Конкурентні переваги Інтернет-технологій відкриваються щодо 
потенційних споживачів, конкретних підприємств, менеджерів з маркетингу. 
Для Інтернет-середовища характерними є такі переваги Інтернет-послуг для 
потенційних споживачів [4]: 

− замовлення товарів чи послуг у будь-який час і з будь-якого місця; 
− можливість вивчення та ознайомлення з каталогом робіт, товарів чи 

послуг, їх ціною, якістю, терміном, наявністю; 
− об’єктивність вибору. 
Таким чином перехід до цифрової економіки пролягає через внутрішній 

ринок виробництва, використання та споживання інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій [5]. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій все більше впливає на 
економіку. Багато видів діяльності все частіше передається в Інтернет. Крім 
того, існує безліч способів автоматичного отримання різноманітних даних про 
навколишній світ (супутникові зображення, цифрові фотографії та відео, GPS-
сигнали, показання датчиків тощо), Інтернет речей, що значно розширило обсяг 
доступних даних. У багатьох сферах економіки (наприклад, страхування, 
охорона здоров'я, наука, сільське господарство) раніше зібрана інформація 
інтенсивно оцифровується. Цей спосіб дозволяє генерувати великі масиви 
даних (Big Data), що стає додатковою сферою соціально-економічного, 
технічного, наукового аналізу, що дозволяє встановлювати нові логічні 
закономірності та приймати на їх основі управлінські рішення [6]. 

Згідно з даними Державної служби статистики України в Україні станом 
на 1 січня 2019 року зареєстровано 26066,8 тисяч користувачів Інтернету. У 
2018 році їх було 23632,8 тисяч, що на 9 % менше, ніж у 2019 році. З кожним 
роком ця кількість зростає, при чому що і питома вага надання 
широкосмугового доступу в цій кількості користувачів теж щороку зростає і у 
2019 році становить 97 % усіх абонентів. Станом на 2018 рік 7 із 10 
домогосподарств мали підключення до високошвидкісного Інтернету, а близько 
70–80 % території України мало покриття мережею Інтернет. Вже більше 2-х 
років українці мають доступ до 4G-інтернету [7]. 
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Якщо говорити про цифрові навички, то українські спеціалісти в сфері 
інформаційних технологій входять у ТОП-найкращих спеціалістів у світі та 
користуються значним попитом. Тому саме цифрові навички мали би сприяти 
використанню технологій людей в повсякденні. Під цифровими навичками на 
рівні користувачів цифрових технологій вважаються такі, як вміння знайти, 
оцінити та обробити інформацію, коректно та безпечно використовувати 
технології для спілкування, замовлення тих чи інших послуг, тощо. 

Сучасні світові тенденції «заставляють» нашу країну поступово рухатись 
в напрямку впровадження цифрової економіки і першим проявом цього був 
електронний (цифровий) уряд. Електронний уряд – це свого роду форма 
взаємодії між державою та громадянами через комп'ютерні технології та 
інтернет. Дана система дає можливість людині отримати державні послуги не 
контактуючи з чиновниками. Електронні послуги охоплюють такі сфери 
послуг, як бізнес, оборона, освіта, зайнятість, охорона здоров'я, житло, 
правопорядок та інші. 

Показник цифровізації державних послуг, про який згадується в 
дослідженні E-Government Development Index, говорить про те, що Україна 
значно відстає від своїх сусідів у розвитку і посідає 69 місце серед 193 країн 
світу. 

Проте вже зараз близько сотні державних послуг в Україні доступні 
онлайн. Відповідно до Концепції розвитку електронного уряду, наша країна до 
2020 року повинна була перейти на електронну взаємодію з громадянами та 
бізнесом і в період пандемії у світі – це стало більш популяризовано і 
актуально. За прогнозами урядовців паперові довідки мають піти в минуле – всі 
державні органи будуть мати онлайн-доступ до даних і, відповідно, надавати 
всю, передбачену законами, інформацію громадянам також в онлайн режимі. 
Така перспектива передбачає створення загальнодержавного єдиного 
електронного ідентифікатора громадян, якого поки в Україні нема. 

Важливим поступом до цифровізації послуг органів державної влади 
стало запровадження додатку «Дія», а найзатребуванішими сервісами 
виявились: цифрові документи, електронний підпис, оформлення допомоги з 
безробіття, довідка про відсутність судимості, допомога при народженні 
дитини, «Ємалятко», «Муніципальна няня», довідка з реєстру застрахованих 
осіб, відкриття ФОП, цифрова освіта, гід з державних послуг. 

На порталі Дія в Україні запустили «Гід з державних послуг», який 
містить повну інформацію про наявні цифрові послуги. Даний Гід містить 17 
виокремлених категорій, серед яких і сфера соціального захисту. У реєстрі 
адміністративних послуг у сфері соціального захисту у 2020 році онлайн 
зареєстровано 140 звернень [8]. 

Важливим кроком до цифровізації послуг стало запровадження сервісних 
центрів МВС. Станом на 2019 рік працювало 156 сервісних центрів МВС. В 
грудні 2018 р. за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність 
у державному управлінні та послугах/TAPAS» МВС запустили електронний 
кабінет водія. В онлайн-сервісі можна отримати всю актуальну інформацію про 
транспортні засоби, а також є можливість скористатися деякими послугами 
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сервісних центрів МВС онлайн. За 2019 рік користувачами електронного 
кабінету стало більше 273 тис. людей, виконано 273061 авторизацій, зроблено 
313118 безкоштовних перевірок vin-кодів транспортних засобів і 22616 
платних. Також 3329 осіб замовили індивідуальні номерні знаки, а 2737 осіб 
оплатили штрафи. Популярним сервісом також є електронна черга – нею 
скористувались 112065 громадян. Станом на 2019 рік сервісні центри МВС 
налічують близько 4 млн клієнтів. 

З проведеного дослідження бачимо, що цифрові технологій в Україні все 
більше проникають у всі сфери життя людей, що, з одного боку значно спрощує 
доступ громадян до потрібної інформації, скорочує терміни отримання послуги. 
Важливим аспектом застосування цифрових технологій у державному 
врядування є значне зниження корупційних ризиків. Тенденції сьогодення 
засвідчують про все більше створення та застосування нових цифрових 
платформ, автоматизацію процесів надання послуг та створення цифрового 
середовища для громадян у вигляді електронного уряду. Розвиток такого типу 
економіки спрощує життя для користувачів Інтернету, відкриває більші 
перспективи зростання конкурентоспроможності як для окремих громадян, так 
і для підприємств, та і для країни загалом. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ І СУЧАСНІ ФОРМАТИ ДАНИХ 

У  ЦИФРОВІЙ  ЕКОНОМІЦІ  ТА  АНАЛІТИЦІ 
 

В умовах процесів діджиталізації інформація разом засобами її цифрової 
обробки та інтелектуального аналізу стають головним чинником ефективності 
бізнесу. З розвитком цифрової економіки зростають обсяги інформаційних 
ресурсів, доступних для користувачів, форми їх збереження, поширення і 
візуалізації. Поряд із можливостями, які пов’язані з розширенням джерел 
інформації і відкритим доступом до неї (Open Data), використанням великих 
масивів даних (Big Data) та їх поглибленим інтелектуальним аналізом (Data 
Mining), зростають ризики, зумовлені збільшенням обсягу неповних і 
недостовірних даних, відкритою інформацією, що має рекламний характер і 
нерідко не відповідає дійсності. На підтвердження таких ризиків красномовним 
є вислів американського письменника і футуролога Джона Нейсбіта «Ми 
тонемо в морі інформації і задихаємося від нестачі знань». У зв’язку з цим 
актуальним напрямом прикладних досліджень є систематизація, критична 
оцінка та аналіз відкритих джерел даних, що можуть бути використані для 
якісного аналізу бізнес-середовища. 

Проблематиці розвитку  методології та методики дослідження бізнес-
середовища присвячені публікації таких авторів як М. Мельник [4], В. Савєльєв 
[10] та багатьох інших. Мельник М. у [4] пропонує системний 
макроекономічний підхід до класифікації видів бізнес-середовища з точки зору 
формування державної та регіональної регуляторної політики. В. Савєльєв у 
[10] визначає напрями аналізу бізнес-середовища при формуванні глобальної 
маркетингової стратегії підприємства. Серед головних напрямів – оцінка 
положення підприємства на ринку, аналіз кон’юнктури ринку і поведінки 
споживачів. Значно менше в сучасних наукових публікаціях зосереджено уваги 
на систематизації та критичній оцінці джерел і форматів представлення даних 
для потреб бізнесу. У даному контексті важливо зазначити, що практика 
бізнесу, менеджменту та державного управління, зокрема в Україні, значно 
випереджає економічну науку. Яскраві приклади – запровадження Єдиного 



 167 

державного порталу відкритих даних [3], освітнього серіалу «Відкриті дані для 
бізнесу» [2], ініціатором якого є Міністерство цифрової трансформації України 
за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному 
управлінні і послугах/TAPAS». 

Метою даного дослідження є системна характеристика сучасних 
статистичних та інших інструментів аналізу бізнес-середовища, які можуть 
бути використані для обґрунтування рішень суб’єктами бізнесу та його 
регуляторами. 

Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання: 1) здійснити 
класифікацію інформації, яка може бути використана для аналізу бізнес-
середовища, 2) визначити перелік джерел і форматів даних для аналізу бізнес-
середовища. 

Доступ і коректність використання інформації в аналізі бізнес-
середовища залежить, насамперед, від її виду. Сутність та види інформації, 
правовий режим доступу до неї в Україні висвітлено у трьох нормативних 
документах – Законах України «Про інформацію» [9], «Про доступ до публічної 
інформації» [8], «Про державну статистику» [7]. Законодавство України 
визначає інформацію як «будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді» [9]. 
У зв’язку з цим у практиці роботи аналітиків частіше використовують поняття  
дані, аніж інформація. 

У табл. 1 систематизовано види інформації в аналізі бізнес-середовища  
 

Таблиця 1 
Види інформації в аналізі бізнес-середовища 

Ознака класифікації Види інформації 

Зміст 
про товар, про конкурентів, про ціни на ринку, податкова, правова, 
науково-технічна, статистична, соціологічна, інші види 

Режим доступу 
• відкрита, у тому числі публічна 
• інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна) 

Рівень узагальнення та 
джерело отримання 
даних 

• первинні дані 
• статистичні дані 
• адміністративні дані 

Джерело: складено за [7; 8; 9]. 
 
Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» 

публічною є «відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-
яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, або яка знаходиться у 
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації» [8]. 

Для прозорості процедури збору даних та методики обчислення 
показників використовують метадані – структуровану інформацію описового 
характеру про показники та інші масиви інформації якісного характеру. 
Структура метаданих, зазвичай, містить короткий опис змісту та методики 
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розрахунку показника, коло обстежуваних одиниць, джерела інформації, 
часовий вимір тощо. Різновидом метаданих є метаописи державних 
статистичних спостережень, які коротко описують мету, перелік основних 
показників, звітно-статистичну документація, класифікації і статистичні 
продукти як результати спостереження. Користувач може ознайомитися з 
метаописами таких обстежень на офіційному веб-сайті Державної служби 
статистики України [5]. Джерела статистичної та інших видів інформації в 
аналізі бізнес-середовища систематизовано у табл. 2. 

Таблиця 2 
Характеристика джерел і видів інформації в аналізі бізнес-середовища 

Види даних за 
розпорядником 

Джерело Характеристика даних 

Первинні  

та статистичні 

дані про суб’єкти 

бізнесу органів 

державної 

статистики 

України 
 

Державні статистичні 
спостереження у формі: 
• реєстрів;  
• статистичної 
звітності;  
• спеціально 
організованих 
спостережень 

• Первинні дані про суб’єкти бізнесу. Є 
конфіденційною інформацією, за винятком 
довідкових даних 
• Довідкові дані про суб’єкти бізнесу. 
Доступні через процедуру запиту до 
органів Держстату 
• Статистичні дані про бізнес-
середовище – відкрита інформація на сайті 
органів Держстату 

Адміністративні 

дані (публічна 

інформація) 

органів державної 

влади (за 

винятком 

Держстату) 

Спостереження, які 
здійснюють органи 
державної влади, за 
винятком Держстату 
(Міністерство юстиції, 
Агентство з розвитку 
інфраструктури 
фондового ринку 
України, НБУ, Державна 
фіскальна служба, 
Міністерство фінансів 
тощо) 

• Он-лайн будинок юстиції: дані з 
реєстрів (Єдиний державний реєстр, 
Єдиний реєстр боржників, Єдиний реєстр 
підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство) 
• Єдиний державний веб-портал 
відкритих даних (у тому числі фінансова 
звітність суб’єктів державного і 
комунального секторів економіки) 
• Smida.gov.ua:  базу даних про 
емітентів (опис бізнесу, фінансову 
звітність тощо) 

Інформація про 

суб’єкти бізнесу 

комерційного 

характеру. 

 

Інформаційно-

аналітичні 

платформи 

Спеціальні 
спостереження та 
аналітика недержавних 
організацій. 
 

• Електронні каталоги підприємств 
(наприклад, Бізнес-Гід ™) 
• Європейський бізнес-реєстр 
• Рейтингові агенства та електронні 
журнали про бізнес (наприклад, Експерт-
Рейтинг, Форіншурер тощо) 
• Opendatabot (захист від рейдерів, 
контроль контрагентів) 
• YouControl (формування досьє 
компанії, контррозвідка) 
• Vkursi (перевірка контрагентів, досьє на 
бізнес) 
• Start Business Challenge (допомога у 
започаткуванні бізнесу)  
• Пошуково-аналітична система 007 

Джерело: складено за [2; 3; 6;11-16]. 
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Таким чином сучасна аналітика бізнес-середовища  характеризується  
швидкими змінами в обсягах і джерелах даних, а також статистичних та 
аналітичних інструментах для бізнесу. Ознаками таких змін є 1) збільшення 
обсягів відкритих даних, насамперед, за рахунок публічної інформації у 
форматі  Open Data; 2) диверсифікація форматів представлення даних, що дає 
змогу  використовувати їх для подальшої обробки та аналізу, зокрема Data 
Mining залежно від конкретних цілей користувача; 3) зростання можливостей 
для суб'єктів малого бізнесу самостійно робити аналітику на основі публічних 
реєстрів та інших джерел відкритих даних. 

Література 

1. Відкриті дані для бізнесу. Освітній серіал. URL : 
https://osvita.diia.gov.ua/courses/open-data (дата звернення: 16.10.2020). 

2. Експерт-Рейтинг. Рейтингове агенство. Офіційний сайт. URL : 
http://www.expert-rating.com. (дата звернення: 17.10.2020). 

3. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL : 
https://data.gov.ua/. (дата звернення: 16.10.2020). 

4. Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища. Регіональна 

економіка. 2008. № 2. С. 251-260. 
5. Метаописи державних статистичних спостережень на 2020 рік. 

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua. (дата 
звернення: 15.10.2020). 

6. Пошуково-аналітична система 007. URL : https://www.007.org.ua/. 
(дата звернення: 15.10.2020). 

7. Про державну статистику : Закон України від 14.04.2014 р. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text. (дата звернення 25.10.2020). 

8. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 24.10.2020 р. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text. (дата звернення: 
25.10.2020). 

9. Про інформацію : Закон України від 16.07.2020 р. URL : 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. (дата звернення: 19.10.2018). 

10. Савельєв В. В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної 
маркетингової стратегії. Вісник Київського нацiонального унiверситету iм. 

Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. (156). 2014. C. 112-115. 
11. Форіншурер. Електронний журнал про страховий бізнес. Офіційний 

сайт. URL : https://forinsurer.com. (дата звернення: 17.10.2020). 
12. European business register. URL : https://www.ebr.lv/en. (дата 

звернення: 17.10.2020). 
13. Opendatabot. URL : https://opendatabot.ua/. (дата звернення: 

15.10.2020). 
14. Start Business Challenge. URL : https://sbc.regulation.gov.ua/. (дата 

звернення: 17.10.2020). 
15. Vkursi. Досьє на підприємства. URL : https://vkursi.pro/. (дата 

звернення: 16.10.2020). 
16. Youcontrol UA. URL : https://youcontrol.com.ua. (дата звернення: 

17.10.2020). 



 170 

Н. І. Дідух, 

фахівчиня кафедри теоретичної та прикладної економіки, 

Національний університет «Львівська політехніка» 

В. С. Чабан, 

магістр, Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ: 

ВИКЛИКИ,  РИЗИКИ  І  ШАНСИ  УКРАЇНИ 
 

Розвиток транспорту і транспортної системи держави відчутно впливають 
на розвиток економіки і суспільства, сприяють підвищенню рівня і якості рівня 
життя людей. Поряд з позитивними сторонами, існує у цій сфері немало 
викликів і проблем. В якості інструменту їх вирішенням, приймається досвід 
інших країн, зокрема, що стосується інтелектуалізації транспортних систем. 

Поняття «інтелектуальних транспортних систем» (ІТС) з’явилося у світі 
на початку 80-х років ХХ ст. і трактувалося як модерний комплекс 
взаємопов'язаних автоматизованих систем, покликаних вирішувати завдання 
керування дорожним рухом, моніторингу та регулюванням роботи усіх видів 
автотранспорту (індивідуального, загального, відомчого), інформування 
громадян і підприємства про організацію транспортного обслуговування [1, 2]. 
По-суті, це була відповідь на гостру потребу передових суспільств у запуску 
транспортної логістики. З одного боку, діяли такі фактори зростання кількості 
населення, рівня автомобілізації суспільства, розвитку технологій, підвищення 
рівня щільності забудови населених пунктів. З іншого – збільшення кількості 
ДТП, забруднення навколишнього середовища, завантаженості транспортних 
доріг, шумових ефектів, часу у дорозі, заторів тощо. Для оптимізації 
функціонування транспортних мереж фахівці почали використовувати ідеї 
інформаційних технологій. 

На даний час системи ІТС реалізовуються у двох аспектах – 
централізовано та як мережеві моделі. Централізовані системи сприяють 
розвитку кожної з підсистем, мережеві ж розвиваються цілісно і рівномірно. 
Успішними прикладами ІТС є досвід їх поширення в ФРН та Японії. Так, у 
Німеччині розвиток ІТС розглядається як елемент Концепції цифрового 
транспорту, тобто з використанням технологій IV промислової революції 
(табл. 1). 

В Японії проблемами логістики займається спеціальна інституція - 
Комітет з промислових стандартів, який відіграє центральну роль в розробці 
національної Стратегії ІТС. В документі визначено, що «ІТС – це система, яка 
використовує найпередовіші досягнення інформаційних технологій для 
забезпечення зручного та ефективного транспортування людей і вантажів» [3]. 
Серед основних напрямків Стратегії визначено створення високотехнологічних 
навігаційних систем, розробка систем автоматичної оплати за використання 
платних доріг, розробка системи безпеки всіх учасників дорожнього руху. 
Вважається, що ІТС забезпечать об’єднання держави, приватного сектора і 
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бізнесу всіх рівні, а також підвищать ефективність логістики, сприятимуть 
зростанню рівня освіти громадян, інвестицій в цифрове виробництво, 
створенню спеціалізованих державних органів. 

Таблиця 1 
Напрямки розвитку ІТС у Німеччині [4] 

Напрямок  Опис 
Цифровізація 
транспортної 

інфраструктури 

Використання цифрових технологій в управлінні процесами 
складських логістичних центрів 

Автоматизація 
управління процесів 

Цифрові методи управління і контролю процесів в 
аналітичній діяльності (аналіз проблемних ситуацій, 
оптимізація використання ресурсів, моделювання процесів) 

Роботизація 
транспортних систем 

Йдеться про взаємодію роботи людини й машини з метою 
підвищення ефективності. 

Автопілотаж (платунінг) 

Оснащення автомобілів сучасними  системами радіо- чи 
голосового управління, мікрокомп'ютером з дисплеєм, 
дисплеєм з цифровим радіо, мультимедійними системами 
тощо 

 
Україна, яка розташована у географічному центрі Європи, котра межує з 

шістьма країнами, характеризується високим коефіцієнтом транзитності 
території (3,75). Через неї щорічно перевозиться більше 60 млн т. транзитних 
вантажів (до речі, за підрахунками фахівців стратегічні можливості майже у 4 
рази вищі, і оцінюються у межах 220 млн тонн [1, 7, 8, 9]). Водночас, не можна 
не вказати, що на фоні нових вимог до узгодженості усіх сфер життєдіяльності 
суспільства, незбалансованість між потребами в транспортних послугах і 
реальною пропускною спроможність транспортних мереж зростає. Потенціал 
будівництва нових доріг у великих містах – вичерпаний. Натомість розвиток 
інтелектуальних транспортних систем (ІТС) наразі не отримав поширення у 
транспортній інфраструктурі держави. Звісно, нині в умовах фінансових і 
економічних негараздів, він значною мірою обмежується використанням 
супутникової навігації і застарілого обладнання у сфері регулювання 
дорожнього руху. Серед проблем фахівці називають також: локальність джерел 
(відсутність можливості охоплення камер 100 % території); виникнення 
труднощів з накопиченням статистики на основі існуючих баз даних; 
неможливість реальної оцінки цільової ефективності; вплив рельєфу місцевості 
на точність даних, тощо [1, 5]. Проте, існує й позитивний досвід. 

Перші спроби впровадження ІТС в Україні почалися в 2008 році, коли у 
Києві було запущено реалізацію проекту «Розумні світлофори» (кредит від 
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 30 млн євро). 
Уже через 4 роки ідея була позитивно сприйнята у інших населених пунктах. З 
2012 року такі системи почали встановлюватися за рахунок місцевих бюджетів 
[5]. Нині, незважаючи на більш як десятилітню історію пошуку шляхів 
впровадження в Україні ІТС, реальний стан справ є доволі у плачевному стані. 
Формування ІТС знаходиться й далі на початковому етапі (далі розробляються 
стандарти, законодавча база, технології та загальні принципи системи). 
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Окремою сторінкою в розвитку транспортних мереж України та ІТС,  
зокрема, може бути реалізація адміністративно-територіальної реформи. Справа 
у тому, що проблема розвитку дорожньої інфраструктури є однією з 
пріоритетних задач кожного керівника органу місцевого самоврядування 
(об’єднаної територіальної громади, ОТГ). Її вирішення – це створення якісних 
і комфортних умов для пересування населення в межах громади, забезпечення 
виконання транзитних і інших функцій, прискорення руху людського капіталу, 
товарів, зниження транспортних витрат тощо. Ефективна дорожньо-
транспортна система ОТГ – найважливіший фактор зниження логістичної 
асиметрії та диспропорції розвитку окремих населених пунктів у її межах. Нині 
модернізація цієї системи потребує залучення в інфраструктурні проекти 
значних фінансових ресурсів. Одним з доступних джерел - підготовка та 
реалізація конкурсних проектів регіонального розвитку України у рамках 
секторальної підтримки ЄС [6]. 

Впровадження на рівні ОТГ моделі ІТС супроводжується різноманітними 
ризиками. Зокрема, правовий ризик включає відсутність законодавчої бази для 
побудови ІТС та стандартизації в галузі взаємодії органів виконавчої влади [7]. 
Серед ринкових і технічних ризиків – відсутність стратегії і тактики розвитку 
ІТС, зрештою, й Національної стратегії розвитку ІТС (зокрема, національних 
стандартів на основні показників, інтерфейсів і протоколів зв’язку компонентів 
ІТС). 

Таким чином, сучасний етап розвитку інтелектуальних транспортних 
систем в Україні повинен стати етапом консолідації, в якій зацікавлені 
державні органи, промислові підприємці та особи, які займаються розробкою, 
створенням, поставкою, експлуатацією та використанням ІТС-систем. З боку 
державних органів на цьому етапі доцільно спрямувати зусилля на 
забезпечення: 

- впорядкованості та узгодженості нормативно-правової бази, що 
стосується основних аспектів діяльності в галузі ІТС-систем; 

- координації наукового супроводу розвитку ІТС-систем в Україні; 
- формування системи підготовки та перепідготовки кадрового 

потенціалу в галузі ІТС-систем.  
При формуванні ІТС слід враховувати перспективи розвитку 

міжнародних транспортних коридорів відповідно до прийнятих в Західній 
Європі стандартів, питання оснащення автомагістралей, портів, терміналів та 
інфраструктури компонентами ІТС, що збільшить вартість робіт, але буде 
компенсовано отриманням значної економіко-соціальної віддачі. Даний факт на 
практиці перевірений в Німеччині, Японії і в розвинених країнах Європи. 
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ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У КОНТЕКСТІ 
ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОПРОВОДІВ УКРАЇНИ 

 

Дослідження взаємозв’язку економічного розвитку і енергетичної безпеки 
стало особливо актуальним сьогодні, так як пріоритетами економічного 
розвитку незалежної України стають: висока якість життя, духовний розквіт, 
задоволення обґрунтованих людських потреб, екологічно здоровий і екологічно 
безпечний спосіб життя нинішнього і майбутніх поколінь. Забезпечення 
держави паливно-енергетичними ресурсами (ПЕР), в числі яких є нафта і газ – 
необхідна умова для нормального функціонування і розвитку вітчизняної 
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економіки. Тому ефективне управлiння дiяльнiстю підприємств, які входять до 
структури паливно-енергетичної галузi є важливим завданням для України. В 
умовах глобалізації світового господарства фізично та морально застарілі 
технології, розірвані міжгосподарські зв’язки не дозволили вітчизняним 
підприємствам вийти на світовий ринок із конкурентоспроможною продукцією. 
Відсутність зовнішніх та внутрішніх ринків збуту продукції і брак фінансових 
ресурсів для реструктуризації обумовили їх банкрутство. За таких обставин 
вітчизняні підприємства не змогли ефективно використати значний ресурсний 
потенціал для економічного розвитку. Фактично, Україна перетворюється на 
сировинний придаток країн, які розвиваються, бо на внутрішньому товарному 
ринку переважає імпортна продукція. Єдиним шляхом покращення 
ефективності моделі використання ПЕР на даному етапі економічного розвитку 
є нарощування власного видобутку, що потребує значних капіталовкладень у 
розвідку і освоєння нових родовищ корисних копалин та технологічне 
переоснащення експлуатованих для забезпечення повноти використання їх 
ресурсного потенціалу [6]. Надійна експлуатація власної газотранспортної 
системи – це ще одна проблема, яка потребує вирішення та особливої уваги  з 
боку держави. Підтримання  в працездатному стані і попередження 
передчасного зношення  окремих елементів газотранспортної системи (ГТС) 
підкреслюють велику актуальність та значимість дослідження економічних 
проблем ремонтного обслуговування  магістральних газопроводів. Зокрема, 
сьогодні  в контексті аналізу економічної безпеки держави [3, 7], 
досліджуються різні групи показників: від техніко-технологічних до 
соціальних, економічних, екологічних або за окремими детермінантами 
продукції (безпека газу, безпека нафти, безпека вугілля). 

 

 
Рис. 1. Структура обсягу реалізованої продукції 

добувної і переробної промисловості  
у відпускних цінах підприємств у 2019 році 

 
Так, Дергачова В. та Писар Н. [1] в своїх дослідженнях запропонували 

використовувати диференціальні рівняння, що враховують фактори цін на 
паливно-енергетичні ресурси, експорт, імпорт, а також взаємний вплив обсягів 
виробництва певних видів енергоресурсів на інші. В останні роки надійність 
забезпечення енергоресурсами  стала одним із найактуальніших політичних 
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питань для країн Центральної та Східної Європи [5]. Водночас багато 
зарубіжних вчених [4] звертають увагу на взаємозв'язок політики надійного 
енергозабезпечення з екологічною безпекою та сталим розвитком країни. 

Надійність лінійної частини магістральних газопроводів (ЛЧ МГ), як і 
будь-якого технічного об'єкту, визначається як властивість виконувати задані 
функції, зберігаючи в часі обумовлені експлуатаційні показники. При цьому 
надійність, будучи комплексною властивістю, залежно від призначення і умов 
експлуатації, може включати безвідмовність, довговічність, 
ремонтопридатність і збережуваність, окреме або певне поєднання цих 
властивостей. 

Специфічними особливостями питань надійності є: фактор часу, оскільки 
оцінюється зміна початкових параметрів в процесі експлуатації обладнання; 
прогнозування поведінки об'єкту з погляду збереження його вихідних 
параметрів (показників якості). 

Надійність роботи системи газопостачання, її підсистем й об'єктів 
залежить від багатьох чинників, серед яких можна виділити такі: рівень 
надійності елементів устаткування, що входять до системи; рівень експлуатації 
й управління системою; склад вхідних у систему елементів і структура зв'язків 
між ними; обсяг і структура резервування; ефективний менеджмент. Зазначені 
чинники можуть змінюватися як за рахунок раціональнішого використання й 
розподілу витрат на створення і розвиток системи, а також витрат на засоби 
резервування, так і за рахунок збільшення цих витрат. Тому проблема 
надійності – проблема не тільки техніко-економічна, але і соціальна, бо 
зменшення рівня надійності експлуатації газопроводів веде як до послаблення 
економічної безпеки держави, так і до летальних наслідків для населення. 

Плануючи ремонти, модернізацію та реконструкцію ЛЧ МГ важливо не 
допустити відмови та аварії на газопроводах, отже слід найбільшу увагу 
звертати на величину зношування основних засобів лінійної частини. Але цей 
ресурс не є остаточним обмеженням. Він може бути продовжений на основі 
результатів обстежень та  діагностики технічного стану газопроводів. Тому 
необхідно враховувати забезпечення планового обсягу транспортування 
природного газу; безпеку експлуатації ЛЧ МГ та зношування газопроводів. 
Несправності, що впливають на рівень надійності, приводять до відмов 
міцнісного характеру, що викликають, як правило, повторні руйнування 
елементів газопроводу. Вони впливають на продуктивність газопроводу, 
характеристики його технічного стану та зростання економічних витрат на 
ремонт. 

Основними характеристиками рівня надійності ЛЧ МГ виступає 
сукупність трьох основних властивостей: безвідмовність, довговічність і 
ремонтопридатність. Нами було визначено, що ЛЧ МГ в процесі експлуатації 
може перебувати в одному з наступних станів: робота під навантаженням; 
планово-запобіжний ремонт; вимушений (аварійний) простій. В результаті дії 
різних зовнішніх зв'язків випадкового характеру ЛЧ МГ в процесі 
функціонування переходить з одного стану в інший. Перехід здійснюється у 
випадкові моменти часу. Передбачити точний час перебування газопроводів в 
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тому або іншому стані є можливим лише в окремих випадках. Але навіть в 
цьому разі невизначеність настання моменту зміни стану має високу 
ймовірність. 

Аналізуючи статистичну інформацію за період 2016-2019 років було 
встановлено, що у 2019 році на лінійній частині газопроводів для прикладу 
філії УМГ «Прикарпаттрансгаз» не було зафіксовано відмов на відміну від 
попередніх років. У 2016 році кількість відмов склала по УМГ 4, а у 2017 –2 
одиниці.  Варто також зазначити, що на кінець 2017 року виконання програми 
ремонту по підприємству становило приблизно 57 %. У наступні роки ситуація 
дещо поліпшилася і план по проведенню ремонтних робіт було виконано в 
середньому на 63 %. Така ситуація з виконанням плану по проведенню 
ремонтних робіт вказує на те, що існують приховані резерви щодо поліпшення 
ситуації з проведенням ремонтних робіт, а тому керівництву УМГ варто більше 
уваги приділяти питанням не тільки логістики постачання, але й введенню 
нових технологій, що приведе до поліпшення експлуатації основних засобів.  
Разом з тим,  аналіз статистичних даних за цей же період засвідчив, що 
поточний стан підприємств ГТС Західного регіону є відзеркаленням 
загальноекономічних кризових явищ в Україні. Більше, ніж 50% газопроводів 
експлуатуються понад 30 років. За термінами служби  газопроводи складають: 
до 10 років – 3 %; 10-15 років − 5 %; 16-20 років – 9 %; 21-30 років − 32 %; 
більше 30 років − 51 %. Такі потужні газопроводи, як «Союз», «Прогрес» та 
«Уренгой-Помари-Ужгород» будувались і використовуються виключно як 
транзитні. На більшості компресорних станцій цих газопроводів встановлене 
імпортне високотехнологічне устаткування, але значна його частина вже 
вимагає заміни й реновації. На компресорних станціях магістральних 
газопроводів України встановлено понад 700 ГПА. Майже 30 % з них уже 
виробили призначений заводом-виробником моторесурс та пройшли його 
продовження. Наслідком такої ситуації є доволі низька ефективність 
функціонування агрегатів, їх ККД часто становить не більше 24-26 %, мають 
місце перевитрати паливного газу, і, відповідно, зниження продуктивності та 
надійності функціонування магістральних газопроводів у цілому. 

Аварійність – це другий бік надійного процесу транспортування 
енергоресурсів. Найбільша кількість аварій на ЛЧ МГ відбуваєтьсячерез 
дефекти металу труби, а також порушення правил експлуатації ГТС, які 
виникають внаслідок неякісних зварних робіт. Показник інтенсивності відмов 
залежить також  від кількості ниток та діаметру газопроводу (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Залежність інтенсивності відмов лінійної частини 

від кількості ниток та діаметру газопроводу 

Інтенсивність відмов (в 1/год*10-3)  
для різної кількості ниток N Діаметр, мм 

N=1 N=2 N=3 N=4 
1020 17,8 27,4 35,9 43,6 
1220 24,6 38,1 49,9 60,4 
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1420 32,6 50,2 65,5 79,5 

Джерело: сформовано на основі [2]. 

Для прикладу, наведемо ділянки, що складаються з декількох ниток 
газопроводів на території Західної України, а саме: газопроводи «Богородчани-
Долина» – «Торжок-Долина»; газопроводи «ДУД-І», «ДУД-ІІ» та «Прогрес»; 
газопроводи «Пасічна–Долина», «Богородчани–Долина» та інші. 

Однією із основних характеристик, яка визначає стратегію фінансування 
ремонтних робіт ЛЧ МГ є фінансові втрати від аварій. Передбачення величини 
втрат на ділянці газопроводу при виникненні аварій визначає пріоритет у 
фінансуванні ремонтних робіт ділянки. Враховуючи, що вартість газу зростає 
необхідно визначати фінансові втрати підприємства від обсягу втраченого газу і 
визначати основні чинники, що призвели до виникнення аварій на 
досліджуваних об’єктах. Складність алгоритму оцінки втрат від аварій на ЛЧ 
МГ пов’язана перш за все з тим, що її величина залежить від різних чинників 
(діаметр газопроводу, його довжина, умови пролягання на місцевості, вік 
газопроводу тощо), що спонукає розглядати втрати як випадкову величину. Так 
як транспортування і зберігання газу є енергоємним процесом (частка витрат на 
ПЕР у загальній собівартості транспортування газу займає 60-80% ), то 
першочерговим для газотранспортного підприємтва є проведення 
технологічного переозброєння виробництва та удосконалення технологій, а 
останні вимагають високопрофесійного персоналу та ефективного 
менеджменту. Тому, розглядаючи проблему надійності газотранспортної 
системи як одної із складової енергетичної безпеки, її безвідмовність 
функціонування, не можна обійти питання інвестування у людський розвиток. 
Інвестиції у розвиток людини мають розглядатися підприємством як одне з 
пріоритетних завдань його стратегії. 

З метою підвищення рівня надійності функціонування ГТС України та на 
основі проведеного аналізу по УМГ «Прикарпаттрансгаз», пропонується 
впровадити наступну систему  техніко-технологічних заходів: 

1. Модернізація і заміна трубопроводів. 
2. Покращення теплоізоляції та протикорозійного захисту, що дасть 

змогу запобігти аварійним ситуаціям на лінійній частині газопроводу, 
підвищити  стійкість до несприятливих природно-кліматичних умов, зменшити 
забруднення газу в процесі транспортування (запобігатиме погіршенню 
параметрів якості витоків газу). Це приведе до оптимізації роботи системи в 
цілому, зменшення втрат ПЕР, а отже і загальних витрат підприємства. 

3. Запровадження нових енерго-економних двигунів. Найбільшу частину 
серед двигунів, які приводять в дію компресорні станції (далі КС), займають 
газотурбінні, причому коефіцієнт корисної дії (ККД) є дуже низьким, не 
досягає навіть 25 %, тому необхідною є їх заміна на більш енерго-економні, з 
вищим ККД. 

4. Зниження втрат енергії пов'язаних зі зміною навантаження 
газопроводів, що можливо досягнути підвищенням рівня автоматичного 
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керування та регулювання роботи КС, впровадженням автоматизованих систем 
само запуску і відключення ГПА. 

Необхідною умовою для впровадження перерахованих вище заходів є 
виконання ряду соціально-економічних завдань, результати яких і стануть 
ґрунтом для їх реалізації. Зокрема: 

1. Розроблення економічно обґрунтованих норм питомих витрат ПЕР. Для 
цього пропонується провести глибокий аналіз існуючого фонду обладнання, 
вивчити технічні характеристики та оптимальні режими його роботи, 
навантаження і на підставі одержаних комплексних знань розробити 
економічно обґрунтовані норми витрат ПЕР; 

2. Запровадження системи стимулювання і персональної відповідальності 
працівників. Матеріальне стимулювання за ефективне використання 
енергоресурсів шляхом преміювання працівників у межах встановленої частки 
вартості зекономлених ПЕР, за здійснення робіт з підвищення ефективності їх 
використання, впровадження енергозберігаючої технологія і т.п. приведе до 
матеріальної зацікавленості кожного працівника, бо від його роботи 
залежатиме економічний результат підприємства в цілому. 

3. Квінтесенцією роботи газотранспортного підприємства в умовах ринку 
має стати система дієвого гнучкого менеджменту, здатного приймати 
оперативні управлінські рішення в різних умовах щодо ведення ефективної 
господарської діяльності. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що першочерговими 
завданнями для газотранспортних підприємств України мають стати: 
обгрунтоване техніко-економічне нормування, залучення інвестицій для 
розвитку як галузі загалом, так і людського розвитку, якісний менеджмент 
тощо. Обґрунтування ефективних управлінських рішень та реформ вимагає 
точності не тільки відносної кількісної оцінки рівня надійності газопостачання 
та впливу окремих загроз, але й абсолютної та якісної оцінки, що дозволить 
моделювати окремі сценарії заходів здійснення реформи. Постійний 
моніторинг та використання прогнозованих параметрів стану газопроводів 
дадуть змогу технічним службам зменшити аварійність на магістральних 
трубопроводах, так й можливість зекономити значні фінансові ресурси та 
отримати економічний ефект за рахунок техніко-технологічних, економіко-
соціальних і екологічних заходів з метою підвищення надійності експлуатації 
газотранспортної системи України та підвищення енергетичної безпеки 
держави. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Туризм на сьогодні займає провідні позиції у світовій економіці та є 
однією з найбільш динамічних галузей. За оцінкою Всесвітньої туристичної 
організації (ВТО) туризм займає перше місце за обсягом експорту товарів й 
послуг серед галузей світового господарського комплексу. 

Світова економіка за останній рік зросла на 2,5 %, при цьому сфера 
подорожей та туризму зросла більше 3,5 %. У 2019 році загальний внесок 
туризму у світову економіку становив близько 10,3 % ВВП, загальна кількість 
працюючих в сфері туризму 330 мільйонів ( кожний десятий працюючий). За 
останні п’ять років 1 з 4 нових робочих місць були створенні саме в цій 
сфері [6]. 

Щодо України, то внесок туризму до ВВП країни становить 5,9 %, а 
зростання становить 6,1 %. В 2019 році найбільше прибулих в країну було із 



 180 

Молдови – 32 %; Білорусь – 17 %; Російська Федерація – 11 %; Польща – 8 %; 
Угорщина – 8 % [5]. 

Відповідно до звіту World Economic Forum за 2019 р. Україна досягла 
найвищого зростання в регіоні за індексом TTCI, піднявшись на 10 пунктів 
вгору і зайнявши 78 місце з 140 країн. Україна поліпшила бізнес-клімат (з 124 
до 103 місця), показники безпеки (з 197 на 127 місце), відкритості для іноземців 
(з 78 на 55 місце) і загальної інфраструктури (з 79 на 73 місце) [4]. 

Україна має суттєві конкурентні переваги на ринку міжнародного 
туризму, а саме: зручне географічне розташування, різноманітний рельєф, 
унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, сприятливий клімат, 
культурно-історичної спадщини. Основними перешкодами розвитку 
туристичного сектору в Україні є чинники управлінського, економічного, 
екологічного, соціального та культурного характеру. Готельне господарство 
представляє собою комплекс послуг з розміщення, харчування та 
обслуговування та всіх інших по задоволенню потреб споживачів, 
забезпечуючи комфортність перебування гостей. Для досягнення своєї мети 
підприємства готельного господарства мають поставити перед собою та 
вирішити наступні завдання: 

— впроваджуючи новітні технології з надання готельних послуг та 
ведення готельної діяльності [3]; 

— застосовувати нестандартні підходи для підвищення задоволення 
потреб клієнтів; 

— створити атмосферу гостинності; 
— проходити міжнародну сертифікацію та стандартизацію послуг; 
— дотримуватись оптимального співвідношення ціни та якості; 
— турбуватись про довкілля та його збереження тощо. 
За даними Світової туристичної організації UNWTO частка України в 

туристичних потоках Європи становить близько 4 % та близько 0,9 % в 
загальноєвропейських надходженнях від туристичної діяльності [6]. Така 
значна розбіжність в структурі натуральних та грошових потоків може свідчити 
про низьку ефективність української туристичної сфери та низький рівень 
використання наявних туристичних ресурсів. 

До позитивних тенденцій можна віднести те, що до другої десятки країн, 
громадяни яких відвідали Україну, протягом досліджуваного періоду входили 
такі економічно розвинені країни, як: Туреччина (0,3 %), Великобританія 
(0,3 %), Франція (0,2 %), Нідерланди (0,1 %), Чехія (0,2 %), Канада (0,1 %), 
Австрія (0,1 %). В окремі роки у другій десятці країн знаходились Литва, 
Латвія, Швеція, Швейцарія, Казахстан, Азербайджан та Іспанія. 

Щодо цілей в’їзду в Україну, то щорічно протягом п’яти років їх 
структура практично не змінювалася: найбільша частка осіб – 88,8 % – 
приїздить до України із приватною метою, 6,1 % – з метою туризму, 3,6 % – у 
службових, ділових, дипломатичних справах, 1,0 % – за культурним і 
спортивним обміном, релігійною та іншою метою, 0,3 % – заради навчання, 
0,1 % – для працевлаштування, 0,1 % – з метою імміграції (рис.1) [2]. 
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Рис. 1. Структура в’їзного потоку до Львова  

з метою відвідування, 2019 р. 
Джерело: розроблено за [2]. 

 
Іноземці, які офіційно декларують іншу мету ніж туризм, теж певною 

мірою є туристами. Особливо якщо метою прибуття є ділова чи службова  
поїздка (серед них зосереджена частка ділових туристів), до категорії 
культурних, спортивних поїздок можна віднести осіб, що займаються 
спортивним, культурним туризмом, а також туристи із приватною метою. 

Аналіз внутрішнього туризму, а саме мети подорожей українців 
встановлено, що 58 % це ділові поїздки, близько 32 % становлять поїздки з 
метою відпочинку і 10 % це подорожі з іншою метою. 

В першій половині 2000-х років почалося формування ринку готельних 
послуг в Україні, де спочатку основна увага приділялася готельному ринку 
міста Києва, а згодом іноземні інвестори спрямували свої інтереси  на освоєння 
регіональних ринків. 

До основних типів готельних об'єктів, які представлені на ринку України, 
відносять: готелі під міжнародним управлінням, готелі під місцевим 
управлінням, сервісні апартаменти, мотелі. Різноманітність туристів та їх 
інтересів формують сучасний ринок готельних послуг України. За прогнозами 
на найближчий час будуть надалі зростати популярність сервісних 
апартаментів під міжнародним та місцевим управліннями. Так, головними 
трендами 2019 року, були нестандартні формати готелів, а саме апарт-
комплекси. Розвиток хостелів для молоді та гібрид-готелів стає все 
привабливішим для інвесторів в основних туристичних містах України. 

Серед світових трендів у сегменті готельної нерухомості виділяється 
значення інтернету у формуванні споживчих переваг і потреб, відкриття 
коворкінгів у готелях і зростання популярності ділових поїздок, суміщених з 
дозвіллям. Клієнти на цьому етапі задають напрям розвитку готельного бізнесу 
і розвиває готельєрів, девелоперів. 

Зростає тенденція до збільшення місткості нових готелів. При збільшенні 
місткості з'являється доцільність  застосування більш потужного та новітнього 
технологічного та інженерного обладнання, збільшується відношення робочої 
площі до загальної площі,  відповідно скорочується допоміжна. 
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Великі готелі та цілі готельні ланцюги раціональніше використовують 
працю обслуговуючого персоналу, через скорочення частки адміністрації, це не 
заважає надати більший спектр послуг клієнтам при зменшенні витрат готелю 
на персонал. 

За даними ВТО завантаженість в середньому у готелях світу становить  
70-75 %. Щодо України то цей показник коливається від 13 % до 70 % [6]. 

Близько 40-50 % від загальних витрат туриста це власне витрати на 
готельні послуги, що у вартісному показнику 50-150 євро. Для готельного 
ринку Львівщини у 2019 року середні витрати туриста протягом одного дня 
перебування становили 94 євро [2]. 

Попит на готельні послуги в таких містах як Києв, Харків, Одеса 
відповідає потребам бізнес туристів, звідси найбільша завантаженість готелів в 
будні дні (80-90 %), у вихідні − 30 %. Середній рівень завантаженості готелів 
категорій чотири та п’ять зірок складає близько 60 %. З 2016 року попит на 
різні готельні послуги як з внутрішнього, так і зовнішнього туризму 
продовжують рости, оскільки більш ніж на 30 % підвищилася ділова активність 
туристів. Динаміка туристичних потоків у готелях (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Динаміка туристичних потоків у готелях 
м. Львова за 2016-2018 рр., осіб [2] 

Готельний ринок Львівщини впродовж останніх 10 років динамічно 
розвивається. За приблизними даними у 2019 році місто відвідали 2,5 млн 
туристів, це на 14 % більше ніж у 2018 році. При цьому з 43 % до 35,7 % 
зменшився відсоток туристів з інших міст України [2]. 

У 2019 році у Львові зросла кількість іноземних туристів, зокрема із 
таких країн: Польщі (18,3 %), Білорусі (6,6 %), Туреччини (6,2 %), Німеччини 
(5,4 %). Також приїжджали туристи зі США (2,5%), Канади (1 %) та Ізраїлю 
(1 %). Вдвічі більше стало туристів з Великобританії до 3 % [1]. 

Серед іноземців найбільш поширеними були короткострокові поїздки 
тривалістю 3-4 дні з проживанням в центральних готелях Львова. 

До бюджету міста Львова надійшло від галузі туризму на 30 % більше, 
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у вартісному виразі 198 млн грн, туристичний збір зріс вдвічі, до 10 млн 
грн. Згідно даним Львівського обласного управління статистики − близько 
70 % туристів це особи молодого віку від 28 років і більше, молодь 18-28 років, 
складає 15,3 % туристів, на дітей і підлітків припадає всього 11,9 % від 
туристичних потоків [2]. 

На основі порівняння статистики туристичних потоків на Львівщині та 
динаміки кількості іноземних туристів, що зупинялися у Львівських готелях, 
можна стверджувати про те, що значна частина іноземців − це транзитні 
туристи, які відвідали місто проїздом до інших регіонів України. 

Net Promoter Score зріс на 17 % та складає у 2019 році +91 % 
(можливий діапазон від -100 % до +100 %), що свідчить про прихильність 
туристів та про подальші активні рекомендації щодо відвідин м. Львова. 

Існуючі проблеми в сфері туризму: тенденція до заповнення ринку 
іноземними компаніями; готельний ринок України вже майже насичений в 
секторі п’яти- та чотирьохзіркових готелів; сектор трьохзіркових готелів 
залишається не забезпечений достатньою кількістю, в цьому секторі готелі із 
низьким рівнем обслуговування та невеликим асортиментом надання послуг; 
значного покращення рівня активності в секторі готельного бізнесу не 
спостерігаються. Компанії затримують свій вихід на ринок. Це може призвести 
до заповнення ринку іноземними готельними мережами. 

Водночас для західних інвесторів не надто приваблива ситуація, оскільки  
спостерігається не надто активна присутність вітчизняних компанії; відсутність 
побудови комплексної  системи управління для вітчизняних готелів. Як і 
раніше залишаються проблематичними для національних мереж готелів 
питання, пов'язані з взаємодією з урядом. 
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ФАКТОРИ  ЦІНОУТВОРЕННЯ  САНАТОРНО- 
КУРОРТНИХ  ЗАКЛАДІВ  В  УКРАЇНІ 

 
Сьогодні значення цінової політики підприємства має тенденцію до 

зростання. Цінова політика − це елемент маркетингу будь-якого підприємства, 
від якої залежать комерційні результати. Цінова політика має визначальний 
вплив на виробничо-збутову діяльність підприємства. Ціна продукту ілюструє 
та являє собою товарну конкурентоздатність та деякою мірою показує ринкове 
місце підприємства. Дана політика представляє встановлення розумної, 
зваженої, конкурентної ціни. 

Санаторно-курортні заклади на свій розсуд формують схему реалізації 
цінової політики, виходячи з цілей і завдань свого розвитку та можливостей 
організаційної структури, системи менеджменту, рівня витрат та інших 
внутрішніх та зовнішніх  факторів (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Рис 1. Головні фактори, що впливають на формування цінової політики 
санаторно-курортного продукту 
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суттєвий вплив рівень життя в країні, добробут мешканців − потенційних 
покупців путівок. 

За результатами дослідження Європейської курортної асоціації (ESPA) 
близько 20 мільйонів європейців мінімум один раз на рік відвідують курорт. 
Так, близько третини туристів з Німеччини відвідують оздоровчі-центри 
Австрії і приносять курортам дохід в розмірі 17-19 мільярдів євро у рік [2]. 

Очікується, що ринок лікувально-оздоровчого туризму зросте протягом 
2020-2027 рр. За результатами дослідження Bridge Bridge даний ринок до 
2027 року становитиме 269 227,46 млн дол. США [4]. Основними чинниками, 
що зумовлюють зростання ринку лікувально-оздоровчих послуг є: 

— зростаючі розробки та технології у галузі охорони здоров’я; 
— глобалізаційні процеси, що забезпечили швидкий доступ до 

медичних та оздоровчих послуг; 
— арбітраж цін на ринку; 
— зростання кількості геріатричного населення. 
При формуванні цінової політики суб’єктів санаторно-курортної 

діяльності необхідно враховувати такі особливості:  
1) основна мета лікування та відпочинок клієнтів; 
2) відносить як до медицини, так і до туризму; 
3) забезпечує наповнення вітчизняного бюджету; 
4) забезпечує прямий ефект та індукований ефект (забезпечує доходи 

місцевим резидентам у формі заробітної плати, оренди);  
5) формування іміджу України у світовому рекреаційному комплексі; 
6) санаторно-курортні заклади в Україні підпорядковуються Міністерству 

охорони здоров’я та Міністерству економічного розвитку та торгівлі України. 
Однією з особливостей ціноутворення у сфері туризму є те, що до ціни 

туристичного продукту, крім самих витрат, додається також споживча вартість 
туристичних об’єктів (природних ландшафтів, пам’ятників та ін.). Під час 
формування ціни туристичного продукту доцільно враховувати три основні 
ціноутворювальні фактори: собівартість і туристичну маржу, співвідношення 
попиту та пропозиції, рівень цін конкурентів. Максимальне врахування впливу 
цих факторів дасть змогу туристичному підприємству здійснювати ефективну 
цінову політику. У туристичній сфері, моделюючи процес ціноутворення, 
необхідно приділяти особливу увагу управлінню цільовим прибутком з метою 
залучення нових споживачів та забезпечення їхньої лояльності до нового 
туристичного продукту[3]. 

Фактори впливу на ціну туристичного чи оздоровчого продукту умовно 
можна поділити на дві групи [1]: 

1) внутрішні, які залежать безпосередньо від туристичного підприємства 
та найчастіше пов’язані з неефективним використанням ресурсів; 

2) зовнішні, які не залежать від туристичного підприємства, але їх 
потрібно враховувати під час стратегічного планування. 

Вплив внутрішніх факторів можна анулювати силами самого 
підприємства. 



 186 

До зовнішніх факторів належать: пропозиція виробників туристичних 
послуг, попит споживачів, доходи населення, особливості поведінки 
споживачів, державна політика у сфері ціноутворення, цінова реклама, 
фінансова система, конкуренція тощо.  

Ступінь впливу зовнішніх факторів на ціноутворення у сфері туризму 
значно більший порівняно із внутрішніми, оскільки зовнішні фактори є досить 
мінливими, вони сприяють створенню умов для виникнення ризику під час 
реалізації туристичного продукту на ринку. Отримання неадекватних 
результатів при дослідженні факторів, що впливають на ціну санаторно-
курортного продукту є наслідком існування таких джерел невизначеності: 
місткості туристичного та оздоровчого ринків або їх цільових сегментів; 
характеру попиту на туристични й продукт, що пропонує до реалізації  
підприємство; пропозиції санаторно-курортного продукту, який заклад планує 
реалізувати. Особливості тієї чи іншої методології ціноутворення втілює 
модель ціни. Найпоширенішими є моделі витратної та ціннісної ціни, які 
відповідають двом основним підходам до визначення й обґрунтування ціни 
туристичного продукту: витратному та ціннісному (рис. 2). 

 
Рис. 2. Витратний та ціннісний підходи до ціноутворення 

у сфері туризму [3, c. 88] 
 
Витратний підхід до ціноутворення враховує фактичні витрати 

санаторно-оздоровчого підприємства на формування і реалізацію одиниці 
оздоровчого продукту, додаючи до них величину цільового (найчастіше 
нормативного) прибутку. Витратна концепція ціноутворення пов’язана з 
трудовою теорією вартості, оскільки під час формування ціни враховуються 
тільки інтереси виробника, який зацікавлений у відшкодуванні своїх витрат та 
отриманні гарантованого прибутку без урахування того, якою мірою така ціна 
відповідатиме корисності послуги для споживача. 

Головною ознакою ціннісного підходу до ціноутворення є те, що процес 
формування ціни переноситься зі сфери виробництва оздоровчої послуги до 
сфери її обігу, тобто у ціні оздоровчого продукту відбиваються потреби та 
переваги споживача. Ціннісний підхід до ціноутворення повністю протилежний 
до витратного. Ціннісний підхід базується на такому понятті, як економічна 
цінність оздоровчого продукту – ціна кращого з доступних споживачеві 
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альтернативних продуктів (ціна байдужості) плюс цінність для нього тих 
властивостей продукту, які відрізняють його від кращої альтернативи (цінність 
відмінностей). Вона проявляється під час обміну, коли споживач дає оцінку 
бажаності певного блага і через це визначає його максимально прийнятну ціну. 

Залежно від того, який фактор домінує під час визначення ціни і, 
відповідно, з якого фактору розпочинається її обґрунтування, методи 
ціноутворення поділяють на групи. Такий розподіл умовний, оскільки отримана 
ціна, у результаті використання будь-якого з методів, не обов’язково буде 
кінцевою, здебільшого вона потребує додаткового корегування із 
застосуванням інших методів ціноутворення. Переважно ціну одночасно 
встановлюють кількома методами, а тоді проводять вибір остаточної ціни. 

Проблема управління ціновою політикою підприємства займає одне з 
ключових місць у системі ринкових відносин. За теперішніх умов санаторно-
курортні заклади переважно використовують вільне ціноутворення, при якому 
ціна встановлюється попитом та пропозицією. В залежності від умов оплати  
чи об’єму продажів вони можуть змінюватись на одний і той же продукт. 
Закономірно, що відпускна ціна одиниці продукту стає нижчою, якщо 
збільшується об’єм продажу на одного покупця. 
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ 

 
Практика соціального прориву держави базується на стійкому 

економічному зростанні і залишається важливим інструментом подолання 
бідності та покращення якості життя населення. Для найменш розвинених країн 
та країн, що розвиваються, економічне зростання має вирішальне значення для 
розширення освіти, здоров'я, якості харчування та життя населення. У 
майбутньому проривні бізнес-моделі будуть соціальними, що забезпечать 
фінансову та позафінансову цінність через позитивні наслідки для громадян. 
Разом з тим, 10-річний середньорічний приріст ВВП України склав у 2019 році 
лише 0,1 %, що у 67 разів нижче темпів росту цього показника у Китаї (6,7 %), 
у 46 разів нижче, ніж у Сінгапурі (4,6 %), у 20-30 разів нижче США, Канади 
(2 %) та Південної Кореї (3 %) відповідно. Відтак, досягти задекларованого 
зростання економіки України на 40 % за п’ять наступних років навіть при 
зростанні у 2020 році ВВП країни на 5 %, а у 2021-2024 роках – на 7 % 
неможливо. Результати моніторингового опитування свідчать про те, що в 
останні роки відбувається зменшення суспільної підтримки здійснюваних 
реформ. Так, 53,3 % опитаних не готові терпіти зниження рівня життя, у той же 
час частка тих, хто вважав, що у найближчий рік ніяких позитивних змін в 
Україні не відбудеться збільшилася на 11,8 % та склала 51,7 %. Такий стан 
справ свідчить про продовження процесу накопичення “суб’єктивних тригерів 
соціального вибуху” [1]. Орім того, Bloomberg's Misery Index відзначив, що 
Україна опинилася на 7 місці в рейтингу найбільш нещасних країн світу за 2018 
рік (Bloomberg's Misery Index розраховується на основі прогнозів щодо інфляції 
та безробіття для 66 країн). 

Лише за стійкого зростання ВВП є можливість підвищити рівень 
зайнятості населення та знизити рівень безробіття серед осіб працездатного 
віку. Так, найвищі показники рівня зайнятості у віці 15-64 років демонструє у 
2019 році Південна Корея з рівнем 80,6 % (61,4 % – у 2020 році). Трудова 
політика Південної Кореї спрямована була у 2019 році на створення ще більш 
якісних робочих місць та збереження стійкого зростання, збільшення 
інвестицій приватного сектору в регіональну професійну підготовку. Високий 
рівень зайнятості, поєднаний із низькою стандартизацією системи освіти, 
задовольняє умову високого рівня NEET. Найвищі показники зайнятості 
населення відповідної групи зберігаються також у Китаї та Сінгапурі – 68,7 % 
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та 68,3 % відповідно, у Данії – 62 %, Німеччині – 77 %, в Австралії та США – 
65 % та 62 % відповідно, Великобританії 76,6 % , що на 14-22 % вище рівня 
зайнятості в Україні (54 %). Датська модель зайнятості – це структурний рівень 
зайнятості 80 % до 2020 року, для осіб 20-64 років, в рамках реалізації 
Національної цілі в стратегії "Європа 2020" (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Співвідношення індикатoрів соціального прориву України 
та країн прогресивного розвитку, 2019 р. 

 
Відповідно доданих Євростату [2], у 2018 році найпоширенішим 

спостерігався рівень безробіття у Фінляндії (7,8 %) та Канаді (5,9 %), 
найнижчим – у Сінгапурі і у 2019 році склав 2,1 %. Активна політика ринку 
праці Сінгапуру була спрямована на підвищення цифрових навиків та 
компетенцій працівників. Серед важливих індикаторів соціального прориву є 
рівень довгострокового безробіття, яке збільшує для безробітних ризики втрати 
навичок та зменшує їхні шанси на працевлаштування, втрачається здатність до 
самоорганізації, а після 2-3 років бездіяльності держава практично втрачає 
робочу силу, оскільки для зміни ситуації їм необхідна довготривала 
реабілітація. Серед ініціатив Данії щодо інтеграції довготривалих безробітних 
на ринок праці є ініціатива «Більше людей має стати частиною II ринку праці» 
(Flere skal med II). 

Найвищий рівень відрахувань на соціальне забезпечення показує 
Німеччина (14,4 %) у тому числі завдяки участі співробітників в управлінні 
виробництвом. Японія та Фінляндія мають відрахування 12,5 % та 11,9 % 
відповідно. В Україні ж частка відрахувань на соціальне забезпечення 
становить 9,88 %, що на 4,52 % менше ніж в Німеччині. Високий рівень 
соціальної підтримки населення Японії забезпечують соціальні реформи, які 
проводить уряд для розвитку людських ресурсів та підвищення продуктивності 
праці; покращення соціально-економічної системи з метою створення 100-
річного життєвого суспільства; вирішують соціальні виклики шляхом 
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впровадження інновацій четвертої промислової революції; налагоджують 
глобальну співпрацю, що заохочує бізнес, інновації та зростання. Зокрема: 
розроблено Концепцію системи публічної допомоги; Закон про державну 
допомогу; Закон про підтримку нужденних осіб. 

США є лідером в більшості показників соціального розвитку, зокрема й 
за рівнем середньої заробітної плати наприклад: найвищий показник рівня 
життя серед усіх, досліджуваних нами, країн (63,69), коли в Україні цей 
показник критично низький всього лише 9,02, що в 7,1 рази менше, а також 
США має одну з найвищих середніх заробітних плат (3628,7 дол.). Японія ж 
показала один з найнижчих рівнів безробіття (2,5 %), одну з найвищих середніх 
заробітних плат в місяць (3198 дол. США), що на 89 % більше ніж в Україні 
(398,7 дол. США) [3]. В Сінгапурі цей показник становить 3367,4 дол. США.; в 
Данії 3193,8 дол. США., а в Австралії 2996,2 дол. США. У 2018 році у Японії 
прийнято нове Законодавство про реформування японського стилю праці, 
спрямоване на зменшення кількості понаднормових годин, рівної винагороди за 
однакову працю, розпочато реформи, що обмежують понаднормовий час, що 
тривають у 70% компаній; впроваджуються ініціативи заохочення оплачуваних 
листків. 

Соціального прориву можна досягнути шляхом збільшення рівня життя 
населення, оціненого через ВНД на душу населення за паритетом купівельної 
спроможності (в доларах США). Найвищі показники спостерігаються у Данії 
(56,41 дол. США), Фінляндія – 48,58 дол., Австралія (50,05), Німеччина (54,56) 
та Японія (44,38). В Україні рівень життя вимірюється 9,02 дол., що в 7,1 рази 
менше ніж в США. Політика добробуту та охорони здоров’я Австралії 
базується на унікальній системі соціального забезпечення та забезпечує 
фіксовану (а не пов'язану з заробітком) пільгу, яка фінансується із загального 
доходу; окрім того, забезпечує зростання продуктивності на 2 % щорічно, що 
сприяє або підвищення доходу на душу населення до 2021-22 років на 4 %. 

Подолання економічної нерівності в країні є пріоритетом реалізації 
соціального та економічного прориву. Якщо взяти до уваги той факт, що 
протягом останніх десятиліть нерівність у світі зростає, тим дивніша Україна з 
її коефіцієнтом Джині, що дорівнює 25 %, при цьому доходи 10 % найбагатших 
і 10 % найбідніших українців з урахуванням тіні розрізняються в 40 разів, Так, 
частка національного доходу, що припадає на 1 % найбагатших американців, з 
1980 року збільшилася з 10 % до 41,5 %. У багатьох країнах, зокрема Великій 
Британії, Канаді, Китаї, Індії, Швеції, зросла частка національного доходу, що 
припадає на 1 % населення, у Китаї цей показник склав 38,6 %, Австралії 
35,8 % [4]. 

Як генератори нових ідей та інновацій, університети відіграють ключову 
роль у зусиллях щодо побудови майбутнього Європи та світу на компетенціях 
та освіті. У той же час навички майбутньої робочої сили сприятимуть 
соціальним інноваціям та соціальному прориву країни. 
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СУЧАСНІ  ФОРМИ  ФІНАНСУВАННЯ  ІННОВАЦІЙ 

В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Розвиток ринкових відносин, приватизація державної власності, 
скорочення обсягів виробництва суттєво змінили механізм управління науково-
технічним прогресом, вплинули на темпи і характер інноваційної діяльності як 
основи економічного зростання. 

Глобальна пандемія Covid-19 та жорсткі карантинні обмеження істотно 
вплинули на розвиток інноваційної сфери, поглибили проблеми доступу до 
фінансових ресурсів та ринків капіталу загалом. Такі зміни ставлять перед 
суспільством нові виклики і вимагають нових підходів до стимулювання 
інноваційної діяльності промислових підприємств. Інновації є одним із 
найважливіших елементів підвищення ефективності виробництва в умовах 
ринку. 

Проблематика розвитку інноваційної сфери та її стимулювання перебуває у 
фокусі досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Наукові підходи до 
формування стратегій інноваційного розвитку, інноваційної політики держави та її 
регіонів розвивають у своїх дослідженнях В. Геєць [1], М. Н. Демчишак [3], 
Я. Жаліло [4], О. Жилінська, С. Ілляшенко, М. Крупка [5], Л. Ліпич, 
О. Москаленко [7], І. Ревак [8], О. Сорочак [9], Л. Федулова, Н. Чухрай, 
З. Юринець [10]. Роль інтелектуального потенціалу у реалізації інноваційно-
інвестиційних моделей розвитку економіки, напрями його стимулювання та 
розвитку висвітлюють Е. Лібанова, О. Грішнова [2], О. Іляш, І. Мойсеєнко [6], 
У. Садова, О. Стефанишин, Л. Шевченко та ін. Отож сьогодні сформовано 
теоретико-методологічну основу дослідження інноваційної сфери та її державного 
регулювання. Проте потребують глибшого вивчення сучасні тенденції розвитку 
інноваційної сфери, нові форми фінансового стимулювання інноваційної 
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активності підприємств з урахуванням їхніх особливостей і потенціалу розвитку 
високотехнологічних галузей економіки. 

Розв’язання окреслених проблем потребує реалізації системної та 
збалансованої державної політики з метою підвищення ефективності регулювання 
інноваційної сфери. Важливість досліджуваної проблематики для вітчизняної 
економіки посилюється загрозливою тенденцією зменшення обсягів 
промислового виробництва, низькою часткою інноваційної продукції, потребами 
модернізації промисловості та пошуку нових моделей її розвитку. У даному 
дослідженні увагу зосереджено на сутності та основних складових фінансово-
економічного механізму в системі державного регулювання базових інститутів 
щодо інноваційного розвитку економіки України. 

На рисунку 1 наведено базові інститути стимулювання інноваційної 
діяльності. 

 

 
 

Рис. 1. Інститути стимулювання інноваційної діяльності 
Джерело: побудовано автором. 

Аналіз організації функціонування органів регулювання інноваційної 
діяльності дає підстави стверджувати про відсутність системності як на рівні 
формування нормативно-правової бази, так і діяльності безпосередньо інститутів 
регулювання, зокрема в частині використання відповідних інструментів. 

Стимулювання інноваційної діяльності у сучасних економіках 
здійснюють за допомогою комплексу економічних інструментів і важелів як у 
системі державного регулювання, так і ринкових відносин. Особливого 
значення набувають питання упорядкування економічних інструментів і 
важелів для активізації інноваційної діяльності в Україні. Розв’язання 
окреслених проблем потребує реалізації системної та збалансованої державної 
політики з метою підвищення ефективності економічного регулювання 
інноваційної сфери. 

Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності в Україні 
здійснюють через «визначення і підтримку пріоритетних напрямів інновацій, 
формування і реалізацію державних, галузевих, регіональних і місцевих 

Інститути стимулювання інноваційної діяльності 

Держава Бізнес Громадськість 

Інноваційна політика 

Державне 
регулювання 

Ринкові стимули Суспільні вимоги 



 193 

інноваційних програм; створення нормативно-правової бази та економічних 
механізмів для підтримки і стимулювання інновацій; захист прав та інтересів 
суб’єктів інноваційної діяльності; фінансову підтримку виконання 
інноваційних проєктів; стимулювання комерційних банків та інших фінансово-
кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проєктів; 
встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності; 
підтримку функціонування і розвитку сучасної інноваційної 
інфраструктури» [3]. 

Важливо враховувати, що державна підтримка інноваційної діяльності 
надається лише на період здійснення такої діяльності. Державна підтримка 
інноваційного проєкту надається на нормативний термін окупності, але не 
більше трьох років з моменту початку виробництва. 

Найпоширенішими інструментами державної підтримки інноваційної 
діяльності є: контрактне фінансування, гранти та державні замовлення. 

У державному регулюванні інноваційних процесів важливу роль 
відіграють і непрямі методи, які використовуються в реалізації державної 
інноваційної політики, націлені, з одного боку, на стимулювання інноваційних 
процесів, а з іншого – на створення сприятливого (соціального, економічного, 
психологічного) клімату для новаторської діяльності. У багатьох країнах з 
розвиненою економікою саме непрямі методи державного регулювання 
знаходять широке застосування. Зокрема, активно застосовуються податкові 
пільги та знижки, кредитні пільги. 

Податкові пільги та знижки реалізуються у таких формах: 
– звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств і 

організацій, яку застосовують для науково-технічних досліджень і розробок; 
– зменшення оподатковуваних доходів на суму коштів наукових 

організацій і вузів отриманих від реалізації науково-технічної (інноваційної) 
продукції і спрямованих на придбання обладнання; 

– зменшенні податкових ставок на додану вартість, землю і майно для 
науково-технічних організацій; 

– зменшенні податку на прибуток на певний період часу, одержуваного 
від використання винаходів та інших нововведень суб`єктами господарювання. 

Ефективними за певних умов можуть бути такі непрямі заходи 
державного регулювання інновацій, як кредитні пільги, тобто надання кредитів 
(наприклад, з низькою процентною ставкою) підприємствам, акціонерним 
товариствам і фірмам – потенційним споживачам результатів інноваційних 
розробок, нововведень. 

Найважливішу роль у стимулюванні інноваційної діяльності з боку 
держави відіграє формування вигідного інноваційного середовища для 
забезпечення досліджень і розробок і включає патентування та ліцензування, 
національні служби науково-технічної інформації, сертифікації,стандартизації, 
статистичні дані; аналітичні центри, що здійснюють підготовку аналізу, 
прогнозів, забезпечення інформацією органів державної влади, та інших 
зацікавлених сторін; оцінку можливих ризиків та негативних наслідків 
інновацій, національні наукові пріоритети. 
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У процесі регулювання і стимулювання інноваційної діяльності державні 
органи влади використовують прямі і непрямі методи управління. Незважаючи 
на існуючі відмінності між станом інноваційної сфери та специфікою 
соціально-економічної моделі, реалізованої в тій чи іншій країні, можна 
стверджувати, що всі держави здійснюють систему заходів з науково-технічної 
та інноваційної діяльності, її стимулювання шляхом гнучкого поєднання двох 
методів: прямої і непрямої підтримки. 

Сучасна практика показує, що ефективними підходами в економічному 
механізмі стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств є 
кластерний та проєктний. На підставі кластерного підходу доцільно формувати 
мережі підприємств, наукових установ і суб’єктів ринкової інфраструктури для 
реалізації інноваційних проєктів. Формою реалізації завдань промислового 
кластера можуть бути проєкти регіонального розвитку, що фінансуються за 
рахунок коштів Євросоюзу, спрямованих на розвиток громад і територій в 
Україні. Досвід авторів у підготовці заявки для участі в конкурсі таких проєктів 
показав, що важливе значення для їх підтримки, у тому числі фінансової, мають 
такі фактори: 1) наявність лідера та кваліфікованої робочої групи, готових 
реалізувати інноваційні ідеї, насамперед ті, що відповідають стратегічним 
документам з питань інноваційного розвитку; 2) здатність керівника та робочої 
групи проєкту налагоджувати ефективні комунікації і співробітництво зі 
стейкхолдерами та представниками цільових груп проєкту; 3) готовність 
бенефіціаріїв проєкту здійснювати його співфінансування, що значною мірою 
посилює фінансову сталість результатів проєкту. 
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ОСНОВНІ  ІНСТРУМЕНТИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ  БЕЗПЕКИ  ПІДПРИЄМСТВА 

 
Пандемія Covid-19 несе загрози не тільки життю людини, а й фінансовій 

безпеці підприємства. Нові економічні реалії пандемії вимагають нових 
підходів до управління, збільшуються ризики і загрози фінансової діяльності, 
невизначеність майбутнього, ведення жорсткого карантину, загрози масового 
інфікування на підприємствах, а відтак ризик того, що підприємство буде 
вимушене на невизначений час припинити свою діяльність. Саме тому, 
особливої актуальності набуває визначення основних інструментів 
забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

Необхідність визначення основних інструментів забезпечення фінансової 
безпеки зумовлюється головними завданнями діяльності підприємства – 
гарантування стабільного, безперервного функціонування та отримання 
максимального прибутку з мінімальними витратами. 

За допомогою інструментів забезпечення фінансової безпеки 
підприємство може здійснювати на постійній основі діагностичні і превентивні 
дії, які спрямовані на збереження високого рівня фінансової стабільності. 

Проблему дослідження фінансової безпеки підприємства досліджували 
такі вчені, як як Барановський О.І. [1], Бланк І.О. [2], Горячева К.С. [3], 
Арєф’єва О.В. [4], М.М. Єрмошенко [5] та інші. 

Проблема інструментарію забезпечення фінансової безпеки підприємства 
є недостатньо вивчена у сучасній економічній науці. 

Усі інструменти, які використовуються для забезпечення фінансової 
безпеки підприємства, поділяються на внутрішні і зовнішні. Внутрішнім 
інструментом забезпечення фінансової безпеки підприємства є діагностика 
фінансового стану, зовнішнім інструментом виступає – моніторинг середовища 
функціонування. 

Середовище функціонування підприємства постійно змінюється під 
впливом циклічності фінансових криз, зміни політичних еліт, посиленням 
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лідерських позицій конкурентів, коливаннями валют, саме тому перед 
підприємства постає необхідність проведення постійного моніторингу своєї 
фінансової діяльності. З метою виявлення та нейтралізації небажаних 
економічних наслідків. 

Проведення моніторингу на постійній основі, дасть можливість загальної 
оцінки розвитку підприємства у динаміці, виявити зміни у активах і пасивах, 
підвищити ефективність облікової політики, якість менеджменту, ступінь 
ресурсовіддачі. Діагностика як внутрішній інструмент фінансової безпеки, в 
першу чергу залежить від вихідних даних на основі яких буде здійснюватися 
аналіз та оцінка фінансового стану. 

При здійсненні моніторингу важливим аспектом є те, що проводиться 
моніторинг не тільки внутрішнього середовища функціонування підприємства, 
а й зовнішнього, яке несе в собі небезпеку та загрози фінансовій діяльності. 

Метою моніторингу фінансової діяльності є отримання достовірної 
інформації про стан внутрішніх ресурсів у середині підприємства та загрози, які 
несе зовнішнє середовище. 

На макрорівні предметом моніторингу є локальні процеси, які 
відбуваються у середині підприємства та оцінюються різники економічними 
показниками. На макрорівні є економічні процеси у середині країни: облікова 
політика, валютна політика, податкова політика, кредитна політика, які 
здійснюють опосередкований вплив на фінансову діяльність підприємства 
(рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зовнішні та внутрішнє середовище функціонування підприємства 

Внутрішнє середовище функціонування 
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Зовнішнє середовище функціонування підприємства 
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Чинники, які підлягають моніторингу поділяються на дві категорії: 
1) Внутрішнє середовище діяльності підприємства – співвідношення 

власного та позикового капіталу, рівень прибутковості, наявність кредитних 
ресурсів, швидкість обороту оборотних активів, фондовіддача капіталу, 
динаміка росту чистого прибутку, ліквідність активів, платоспроможність, 
ефективність прийнятих управлінських рішень тощо; 

2) Зовнішнє середовище діяльності підприємства – кон’юнктура 
фінансового ринку, кількість конкурентів, банківський сектор, податкова 
політика, зміни коливання валюти, політичні процеси у світі та в середині 
країни, зростання впливу на продажі цифрових технологій (інтернет-ресурсів), 
вплив на ділову активність пандемії Covid-19, зменшення купівельної 
спроможності населення тощо (рис. 2). 

Чинниками внутрішнього середовища діяльності підприємства можуть 
бути: 

- виробнича потужність підприємства; 
- новітні технологічні процеси; 
- наявність інвестицій в основний капітал підприємства; 
- якісна кредитна політика; 
- високий рівень облікової політики; 
- ризики при здійсненні фінансової діяльності; 
- управління грошовими потоками підприємства; 
- поточна ліквідність та платоспроможність активів; 
- швидкість обороту фінансових ресурсів; 
- темпи росту чистого прибутку; 
- якість менеджменту; 
- зростання інтелектуального потенціалу підприємства; 
- впровадження новітніх та ефективних методів управління; 
- постійний процес розвитку діяльності; 
- ефективність прогнозування та планування фінансових показників 

діяльності підприємства; 
- контроль за виконанням всіх управлінських рішень та 

використанням фінансових ресурсів. 
Під внутрішнім середовищем можна розуміти всю діяльність 

підприємства, яку воно здійснює самостійно приймаючи певні управлінські 
рішення, які несуть ризики і загрози при здійсненні їх реалізації. На внутрішні 
процеси підприємство може впливати прямо нейтралізувавши хибні, або ті які 
несуть збитки. 
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Рис. 2. Внутрішні та зовнішні чинники впливу 
на фінансову безпеку підприємства 
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- державна фіскальна політика; 
- валютна політика, інфляційні процеси; 
- кредитна політика НБУ; 
- діяльність страхового ринку; 
- прозора діяльність фондового ринку; 
- зростання конкуренції на певному сегменті ринку; 
- функціонування товарного ринку; 
- гудвіл підприємства на фінансовому ринку; 
- квоти та ліцензії, які функціонують в певній сфері діяльності; 
- зовнішньоекономічні відносини з партнерами; 
- застосування у міжнародній діяльності правил ІНКОТЕРМС; 
- цінова політика на визначені товари, роботи. Послуги на світовому 

ринку; 
- інші фактори не пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства. 
Зовнішні чинники впливу на фінансову діяльність підприємства несуть у 

собі загрози та небезпеку, яку підприємство не може наперед визначити, 
розрахувати. Вони не залежить від прийняття тих чи інших фінансових рішень 
підприємством, саме тому перед підприємство постає завдання проводити 
постійний, безперервний моніторинг зовнішнього середовища, щоб мати 
можливість якнайшвидше приймати рішення по нейтралізації загроз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Організація внутрішнього моніторингу забезпечення 
фінансової безпеки підприємства 
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Моніторинг зовнішнього середовища аналізує стан розвитку конкурентів, 

локальний рівень місцевого-адміністративного управління, правові зміни у 
країні, зміни податкової політики, розвиток цифрових державних послуг, аналіз 
ринку кредитних послуг, появу нових аналогічних компаній на фінансовому 
ринку. 

Моніторинг внутрішнього середовища функціонування підприємства 
аналізує зміни у господарській діяльності, стан фінансового обліку, аналізує 
ефективність управлінського обліку, ефективність роботи управлінського 
персоналу, кількість браку у виробничій сфері та збитки від цього, 
ефективність робочого часу працівників. Наголошуємо на тому, що інформація 
яку отримує підприємство від проведення внутрішнього моніторингу є 
конфіденційною (рис. 3). 

Складність проведення моніторингу діяльності підприємства полягає у 
тому, що загрози і небезпеки зовнішнього середовища у якому функціонує 
підприємство складно проаналізувати. Саме тому, виникає потреба посилити 
систему фінансового контролю на підприємстві для швидкої адаптації до нових 
умов управління. 

Отже, від якісного проведення моніторингу зовнішнього та діагностики 
внутрішнього середовища функціонування підприємства залежить виживання 
підприємства у кризових ситуаціях, збереження фінансової стабільності, 
ліквідності, конкурентоспроможності, забезпечення фінансової безпеки. 
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Загрози глобалізації сучасного світу несуть масштабні небезпеки для 

майбутнього розвитку людей та бізнесу. Пандемія Covid-19 змушує змінювати 
життєдіяльність всієї планети, а саме: світогляди людей, правила поведінки, 
обмежує соціальні контакти, умови праці, можливості вільного пересування 
тощо. Раніше надзвичайно успішні підприємства знаходяться на межі 
виживання. Підприємства опинилися в умовах коли загрози зовнішнього 
середовища вимагають впровадження нових видів діяльності, методів 
управління, безперервної адаптації до умов, що склалися. Саме тому, важливим 
завданням управління підприємства у сучасних умовах господарювання є 
забезпечення ефективного фінансовий контролю використання грошових 
коштів. 

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів дослідження 
фінансового контролю присвятили свої праці такі науковці як: Багнюк І.С., 
Василик О.Д, Бутинець Т.А., Усач Б.Ф., Бердар М.М., Савченко Л.А. та інші. 
Однак, не дивлячись на важливість проведених досліджень, залишаються 
актуальними питання щодо ефективності використання фінансового контролю 
в управлінні підприємством. 

Контроль як управлінська функція є невід’ємною частиною системи 
менеджменту та відіграє важливу роль, адже без систематичного його 
проведення «не можна здійснювати управління…за матеріальними цінностями 
і грошовими коштами, їх раціональним використанням, операціями і 
процесами, які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції та сировини» 
[1, с. 52]. 

Фінансовий контроль здійснюється в установленому законодавством 
порядку всією системою органів державної влади та місцевого самоврядування, 
в тому числі спеціальними контролюючими органами. При цьому слід мати на 
увазі, що фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управління 
фінансами і водночас він є необхідною умовою ефективності управління 
фінансовими відносинами в цілому. Особливе місце фінансового контролю в 
загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними 
процесами зумовлюється його специфікою, що проявляється в контрольній 
функції самих фінансів. Об’єктивно властива фінансам здатність виражати 
специфічну сторону виробничо-господарської діяльності в будь-якій сфері 
робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним [3]. 

О.Д. Василик розглядає фінансовий контроль як функцію управління, яка 
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включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю об'єкта управління з 
метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і результатів їх 
виконання» [4]. 

Б.Ф. Усач вважає, що «фінансовий контроль» – одна з форм управління 
фінансами, особлива сфера контролю, зумовлена формуванням і використанням 
фінансових ресурсів у всіх структурних підрозділах економіки держави, що 
передбачає перевірку господарських і фінансових операцій щодо їх законності, 
економічної доцільності та досягнення позитивних кінцевих результатів 
роботи [5]. 

Бердар М.М. стверджує, що контроль як одна з найважливіших функцій 
управління надає підприємству змогу досягати поставлених цілей, вивчати та 
виявляти фактичний стан справ у різних сферах та напрямах його 
господарського життя, об’єктивно відображати дійсність, перевіряти виконання 
прийнятих рішень, співставляти діяльність підприємства та посадових осіб з 
інтересами власника, держави та суспільства в цілому [6, с. 21]. 

На наш погляд, фінансовий контроль важлива форма управління 
фінансами підприємства, яка полягає у формуванні та використанні фінансових 
ресурсів, перевірці їх результатів використання з метою оцінки ефективності 
прийняття управлінських рішень. 

Суб'єкти фінансового контролю поділяються на: 
- суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль: Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та інші державні органи, органи 
місцевого самоврядування, які поряд з виконанням інших функцій наділені 
контрольними повноваженнями. Для цих суб’єктів контроль на функція у 
фінансовій сфері є другорядною; 

- контролюючі суб’єкти: Рахункова палата, органи державної податкової 
служби України, Національний банк України, Державна митна служба України, 
Державне казначейство України, Державна контрольно-ревізійна служба 
України, Аудиторська палата України, Державний комітет фінансового 
моніторингу, інші державні органи, недержавні організації, незалежні 
аудитори, також відповідні служби підприємств, установ, організацій, 
основною функцією яких є здійснення фінансового контролю [3]. 

Об’єктами фінансового контролю є підприємства, які здійснюють 
фінансово-господарську діяльність на території України. 

Основними принципами фінансового контролю є: 
1. Незалежність фінансового контролю як невід’ємного атрибута 

демократії й обов’язкового елемента управління фінансовими ресурсами та 
законодавче закріплення незалежності органів фінансового контролю;  

2. Визначення необхідності здійснення попереднього контролю й 
контролю за фактичними результатами;  

3. Наявність внутрішнього та зовнішнього контролю як обов'язкової 
умови існування фінансового контролю; гласність та відкритість контрольних 
органів з обов’язковою вимогою додержання комерційної та іншої таємниці, що 
захищається законом. 
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Основними функціями фінансового контролю є: 
1. Спостереження і контроль за фінансовою діяльністю підприємства. 
2. Інформаційно-аналітична передбачає проведення аналізу відхилень 

від фактичних даних та виявлення відповідальних осіб. Приймаються 
відповідні управлінські рішення. 

3. Превентивна (виявляє факти правопорушень чинного законодавства 
та прийняття рішень по їх запобіганню). 

4. Правоохоронна (направлена на зупинення неправомірних дій). 
Таким чином, проаналізувавши теоретичні аспекти фінансового 

контролю ми дійшли висновку, що без впровадження на підприємстві якісного 
фінансового контролю неможливе раціональне прийняття управлінських 
рішень. Фінансовий контроль надає достовірну та повну інформацію про 
результати та стан фінансових ресурсів, ефективність їх використання та 
визначає відповідальних осіб за результати фінансової роботи на підприємстві. 
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СУЧАСНІ БІЗНЕС-МЕТРИКИ В ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 
Одним із основних завдань будь-якого бізнесу, а особливо електронного, 

є ефективність його діяльності, а саме конкурентоспроможність та стійкість 
його успішного функціонування на ринку. Для цього необхідно мати валідні 
показники. Це вирішується за допомогою системи бізнес-метрик.  

Бізнес-метрика (англ. business metrics) – це кількісний показник для 
контролю та оцінки стану конкретного бізнес-процесу. Важливо зазначити, що 
користувачами бізнес-метрик є ключові групи зацікавлених осіб бізнесу, як 
наприклад інвестори, клієнти та різні групи працівників, такі як керівники та 



 204 

менеджери середнього рівня. Кожна сфера бізнесу має конкретні показники 
ефективності, які необхідно контролювати. Зокрема маркетологи відстежують 
показники діяльності у соціальних мережах, такі як статистика кампаній та 
програм, команди продажів контролюють показники ефективності продажів, 
такі як нові можливості та потенційні клієнти, а керівники розглядають великі 
фінансові показники. 

Кожна компанія повинна мати можливість продемонструвати власну 
ефективність та результативність за допомогою використаних показників або 
інші процеси та стандарти. Крім того, підприємствам також необхідно 
спостерігати за конкурентами у їх галузі, що можливо лише за допомогою 
спеціальних інструментів та показників, фінансових та нефінансових. 

Вимірювання ефективності має сенс, якщо абсолютні показники бізнесу 
порівнювати із встановленими показниками чи бізнес-цілями. Це забезпечує 
цінний контекст для значень, що використовуються в метриці, і дозволяє 
бізнес-користувачам краще діяти на підставі інформації, яку вони 
переглядають. Наприклад, дохід у четвертому кварталі у розмірі 20 млн грн 
виглядає вражаюче, однак, якщо минулого року в цьому ж періоді ваш дохід 
становив 100 млн, це зовсім змінює акценти. 

Вибір бізнес-показників залежить від профілю компанії та напрямків, які 
керівництво прагне відстежувати. Розглянемо декілька прикладів на прикладі 
інтернет-маркетингу. 

Показники маркетингу – це вимірювані величини для відображення 
загальної ефективності облікових записів соціальних платформ, кампаній, 
формування потенційних клієнтів тощо. Моніторинг ключових показників 
ефективності цифрового маркетингу може допомогти команді дотримуватися 
поставлених цілей з місяця в місяць. Для маркетингових команд дуже важливо 
активно відстежувати свій прогрес, використовуючи правильні та найбільш 
ефективні показники. Залежно від каналів, за якими стежить маркетолог, 
показники та KPI будуть відрізнятися. 

Розглянемо найпопулярнішими показники для сучасних маркетингових 
команд. 

Маркетингові потенційні клієнти (MQL, Marketing Qualified Leads) – це 
клієнти, готові до купівлі (SQL, Sales Qualified Leads) – метрики, за допомогою 
яких оцінюють готовність потенційних покупців купити товар або послугу. 

Коефіцієнти конверсії воронки продажів (Funnel Conversion Rates) – 
дають змогу зрозуміти та відстежувати, наскільки ефективні зусилля 
маркетологів на різних етапах шляху, який проходить середньостатистичний 
клієнт від миті, коли продукт (товар, послуга) привернув його увагу і до 
моменту купівлі. Таким чином можна відстежити, наскільки ефективні зусилля 
маркетологів в процесі врахування всіх потреб, що виникають у покупця, 
питання і мотиви прийняття рішення на всіх етапах цього шляху. 

Показник джерела веб-трафіку (анл. web traffic sources) вимірює, які 
джерела комунікаційних потоків спрямовують відвідувачів на веб-сайт 
підприємства, і дозволяє порівняти ефективність кожного з цих джерел. Трьома 
основними джерелами трафіку є прямий, реферальний та пошуковий. Крім 
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того, веб-сайт може також мати трафік із таких кампаній, як банерна реклама 
або платний пошук. Аналіз за цією метрикою включає вимірювання кількості 
відвідувачів з кожного джерела трафіку, та дослідження виконання поставлених 
цілей з кожного джерела. 

Показник впізнаваність бренду (анл. brand awareness) показує 
ефективність бренду в соціальних мережах та як змінюється в часі обізнаність 
про бренд в Інтернеті. Цей показник може містити такі мірила: 

1) кількість підписників та постів в Facebook; 
2) кількість читачів у Twitter / Instagram; 
3) кількість згадок бренду в Інтернеті, включаючи такі джерела, як 

соціальні медіа, сторонні веб-сайти та блоги; 
4) кількість пошукових запитів назви бренду. 
Показник вартість потенційного клієнта (англ. cost per lead) вимірює 

економічну ефективність маркетингових кампаній із залучення потенційних 
клієнтів. Це особи, які виявили інтерес до товару чи послуги, і наприклад 
зареєструвались на сайті, підписались на вебінар, заповнили анкету, розмістили 
замовлення в кошику замовлень але не оплатили його. Метою збору інформації 
для цієї метрики є надання маркетинговій команді інформації, вираженої в 
грошових одиницях для розуміння, яку кількість грошей вже витрачено на 
залучення потенційних клієнтів і які ще є резерви і потенційні можливості. 

Коефіцієнт нових клієнтів з веб-сайтів (англ. website traffic leads) 
показує, скільки відвідувачів веб-сайту перетворюється на потенційних 
клієнтів. Ця метрика повідомляє про корисність відвідування веб-сайту. Це 
особливо важливо для підприємств, у яких веб-сайт є основним інструментом 
ведення бізнесу, наприклад, електронної комерції. Проте щораз більша 
популярність веб-сайту може ввести в оману, бо вона може бути не пов’язана з 
фінансовими показниками. Тож за допомогою цієї метрики можна дізнатися, 
наскільки таргетованим є потік відвідувачів сайту. 

Показник відвідувачів, які повертаються (англ. returning visitors), 
відстежує, що відбувається, коли хтось повертається на веб-сайт кілька разів. 
Ця метрика дозволяє цифровим маркетологам зрозуміти, наскільки ефективно 
вони створюють контент та утримують аудиторію в Інтернеті. Це особливо 
важливо, щоб продемонструвати цінність зусиль маркетингового контенту. 

Для цілей аналізу відвідувачів, які повертаються на сайт, впорядковують 
у такі групи: 2-3 відвідування, 4-9 відвідувань та більше 10 відвідувань. Цей 
показник також містить інформацію про середню швидкість перегляду 
(сторінки за сеанс) та середній час перебування на сайті. Також цінним для 
аналізу є порівняння до попередніх місяців, які дозволяють цифровим 
маркетологам бачити розвиток подій в часі. Показник відвідувача, що 
повертається, може бути використаний для зворотного проектування шаблонів 
трафіку, щоб побачити, як стратегія маркетингу вмісту впливає на поведінку 
аудиторії. 

Показник коефіцієнта конверсії потенційних клієнтів (англ. lead 
conversion rates) дає розуміння про інтенсивність перетворення потенційних 
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клієнтів у фактичних покупців. Це відношення нових клієнтів, які щось купили 
на сайті, до всієї кількості нових клієнтів. 

Клікабельність (англ. click throught rate) – це відношення натискань на 
рекламу до загальної кількості показів реклами. Вважається одним із 
найважливіших показників у інтернет маркетинговій аналітиці. 

Цінність клієнта протягом життя (англ. customer lifetime value) – це 
прогноз доходу за мінусом видатків, який зумовлений усіма потенційними 
відносинами з клієнтом. Розуміння загальної вартості доданого клієнта є 
ключовими знаннями для вашої команди. За допомогою цієї інформації 
можливо  контролювати та аналізувати, скільки доходу кожен новий клієнт 
принесе в компанію протягом усього життя. 

Сукупність метрик, якими можна аналізувати процеси утримання та 
залучення клієнтів в інтернеті не обмежується названими в цій доповіді. На 
практиці вибір метрики це насправді важкий, динамічний та ітераційний 
процес. 
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ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 
ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 

В  УМОВАХ  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Податкові надходження як основне джерело надходжень до місцевого 
бюджету у формі загальнодержавних та місцевих податків і зборів та інших 
обов'язкових платежів, відіграє неабияку роль при формування фінансових 
ресурсів регіональних бюджетів. Відповідно, частка податкових надходжень у 
загальній сумі доходів місцевих бюджетів України за 2015-2019 рр. коливалася 
від 35 % до 45 %, що свідчить про їх важливу фіскальну роль.  

Місцеві бюджети є вагомою складовою бюджетної системи країни. 
Недостатність власних стабільних джерел доходів значно обмежує вплив 
місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток регіонів. Тому 
розширення та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів є 
надзвичайно важливим завданням, вирішення якого сприятиме підвищенню 
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рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному 
виконанню покладених на них завдань [1]. 

Наповнення доходної частини бюджету держави є основною метою 
державної політики у сфері податків. Обсяги фінансування видатків місцевих 
бюджетів повністю залежать від ефективності діяльності органів місцевого 
самоврядування щодо залучення коштів до їх доходної частини. Зміцнення 
фінансової основи місцевого самоврядування є одним з найголовніших завдань 
на шляху до перетворення місцевих бюджетів у ефективний інструмент 
соціально-економічного розвитку територій. Упродовж останніх років 
зменшується частка доходів місцевих бюджетів і водночас збільшується 
кількість місцевих проблем, які потребують негайного вирішення, на які не 
передбачено ніяких коштів крім власних доходів місцевих бюджетів. Фіскальна 
спрямованість місцевого оподаткування є актуальним в наш час. 

Перелік податків, що закріплюються за бюджетами органів місцевого 
самоврядування, повинен складатися з тих, обсяги надходжень яких є значними 
від результатів діяльності конкретної території, а також тих, які можуть 
сформувати їх стабільну доходну базу [2, с. 612]. 

Провідне місце у місцевих бюджетах України серед податкових 
надходжень посідає податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), що відображено 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура податкових надходжень в доходах 

місцевих бюджетів України без урахування трансфертів за 2015-2018 рр. 
(складено авторами на підставі даних [3]) 

За даними рис. 1 ми можемо зробити висновок про стійку тенденцію до 
зростання частки ПДФО у загальних доходах місцевих бюджетів, а саме із 
44,5 % у 2015 р. до 52,6 % у 2018 р. Відповідно, станом на кінець 2018 р. саме 
ПДФО більше, ніж на 50 %, формував власні доходи місцевих бюджетів в 
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Україні. Щорічне зростання надходжень від ПДФО до доходів місцевих 
бюджетів України у 2015-2018 рр. обумовлене перш за все зростанням 
мінімальної заробітної плати в країні та середньої заробітної плати протягом 
аналізованого періоду. Відповідно, у 2018 р. від ПДФО до місцевих бюджетів 
надійшли вже 138,1 млрд грн, що у 2,58 разів більше за показник 2015 р. 

До прийняття Податкового кодексу роль місцевого самоврядування у 
податковій системі України була незначною, адже частка місцевих податків і 
зборів у доходах місцевих бюджетів дорівнювала 1-3 % [4]. Податковий кодекс 
України кардинально змінив підхід до функціонування вітчизняної системи 
місцевого оподаткування шляхом скасування більшості місцевих податків і 
зборів та запровадження альтернативного джерела. 

Згідно статті 10 Податкового кодексу України [4], до місцевих податків і 
зборів належать: податок на майно; єдиний податок; до місцевих зборів 
належать: збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. 

Попри кризові явища в економіці, п’ятий рік поспіль продовжується 
зростання обсягів надходжень єдиного податку для суб’єктів малого 
підприємництва. Цей податок був другою за обсягом складовою місцевих 
податків і зборів, який надійшов у 2018 р. – 29,6 млрд грн, що на 2,5 разів 
більше за обсяги надходжень 2014 р. На рис. 2 представлена динаміка 
надходжень єдиного податку з юридичних та фізичних осіб. 

 

Рис. 2. Динаміка надходжень єдиного податку до місцевих бюджетів 
України за 2014-2018 рр. (складено автором на підставі даних [3]) 

Спостерігаємо з рис. 2, що частка єдиного податку протягом 2014-2018 
рр. зростає і займає найбільшу питому вагу серед усіх місцевих податків і 
зборів. Різка зміна відбулася у 2015 р., тобто частка місцевих податків і зборів у 
доходах місцевих бюджетів стрімко зросла, що свідчить про реальні 
надходження до місцевих бюджетів України за рахунок єдиного податку. 
Частково це пояснюється і щорічним підвищенням мінімальної заробітної 
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плати, яка враховується при обчисленні єдиного податку для 1 і 2 груп 
єдиноплатників. 

Отже, можна сказати із реформуванням місцевого самоврядування та 
бюджетної децентралізації в Україні активізували процеси, спрямовані на 
забезпечення фінансової самостійності територіальних громад. Насамперед це 
стосується зміцнення та розширення доходної бази місцевих бюджетів, адже 
лише за умов наявності достатніх фінансових ресурсів органи місцевої влади 
спроможні повноцінно виконувати покладені на них функції та повноваження, 
які останніми роками суттєво розширилися. 

Місцеві бюджети повинні бути збалансовані та забезпечені постійними 
надходженнями, які тісно пов’язані з економічною та соціальною ситуацією в 
кожному регіоні. Для здійснення фінансової децентралізації місцевих органів 
влади необхідно, щоб місцеві бюджети мали відповідні доходи, серед яких 
визначне місце займають фіскально-податкові доходи. Позитивним у 
нововведеннях Податкового кодексу було реформування єдиного податку. Так 
зараз вся частина отриманого податку залишається в місцевому бюджеті, що 
сприяє поліпшенню фінансового вирішення проблем місцевого рівня. Для 
забезпечення фінансової незалежності адміністративно-територіальних 
одиниць в Україні необхідно посилити вплив місцевих податків і зборів в 
частині формування дохідної бази місцевих бюджетів, дозволити регулювати 
органам місцевої влади ставки місцевих податків і зборів. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МАРКЕТИНГУ 

В УМОВАХ СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 
 

Сучасний діловий світ демонструє нагромадження великих розривів між 
темпами розвитку національних економік, нагромадженням фіктивного 
капіталу при низькому економічному зростанні виробничого сектору, що 
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призводить до нашарування фінансових та соціальних проблем на різних рівнях 
управління економікою. Розширюється економічний простір дії 
корпоративного приватного сектору: 

• в Україні більше 2/3 акціонерних товариств – приватні, частка 
державного сектору в економіці у 1-му півріччі 2020р. складала лише 11,5 %; 

• за даними Міністерства фінансів України частка зовнішнього боргу 
держави у валюті в серпні 2020 р. дорівнювала 62,1 % від загальної суми, а 
валовий зовнішній борг перевищив 120 млрд дол.; 

• за 1-й кв. 2020 р. великі та середні підприємства України зазнали 4,9 млрд 
грн збитків, (за аналогічний період 2019 р. вони отримали 111,1 млрд грн 
прибутку); 

• знижується керованість суспільними процесами навіть в умовах цифрової 
економіки (Міністерство цифрової трансформації України створено 
02.09.19 р.), особливо в умовах тінізації бізнесу, що несе у собі ризики 
економічної та національної безпеки. 

Некерованими стають не лише процеси трудової міграції та еміграції, але й 
поза державним контролем здійснюються фінансові мільярдні потоки, що 
виснажує національну економіку; вітчизняний бізнес попадає в 
інституціональну пастку виживання чи банкрутства. Такі явища 
супроводжуються поглибленням інформаційної асиметрії, ускладненням 
доступу до інтелектуальних і фінансових ресурсів, що породжує провали 
фінансового ринку, накопичення сміттєвих цінних паперів, для яких емітенти 
«шукають» шляхів для звільнення від них на фондових біржах. 

Тому й невипадково підвищується науково-практичний до концепції 
розвитку фінансового маркетингу, який розширює горизонт планування та 
уможливлює удосконалення технології об’єктно-суб’єктного аналізу 
банківського маркетингу, страхового маркетингу, інвестиційного маркетингу і 
маркетингу цінних паперів. В умовах сучасних фінансових технологій (FinTech) 
збагачується база даних про зазначені види маркетингу та їх взаємодію. У 
науково-прикладних дослідженнях фінанси і маркетинг розглядаються у фокусі 
участі держави у процесах капіталізації економіки, а також у фокусі сучасних 
викликів економіці та антикризовому менеджменту. 

Фінансовий маркетинг, інтегруючи на вищому якісному рівні функції 
маркетингу на ринках капіталу, розкриває ширші можливості для використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у торгівлі цінними паперами та в 
управлінні фінансовими активами, що, відповідно, впливає на процеси 
перерозподілу інвестиційних, валютних та фінансових ризиків. Це особливо 
актуально при істотному зростанні позик і проблемних кредитів у банківському 
секторі та зростаючих обсягів фіктивного капіталу. 

Боротьба за технологічне лідерство загострюється у різних секторах 
економіки, у т.ч. фінансовому, що актуалізує пошук високотехнологічними 
компаніями нових форм співпраці, партнерського маркетингу для досягнення 
ключових показників розвитку, зокрема, екосистем. 

У 21 ст. активізується перерозподіл світового венчурного капіталу – VC: в 
Європі у 2019 р. було залучено лише 26 % світового обсягу VC (у європейських 
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стартапах створено близько 2 млн робочих місць, 30-40 % венчурного капіталу 
Європи спрямовується на розвиток стартапів). 

Основна конкурентна перевага FinTech-фірм – у їх високій мобільності та 
орієнтації на вимоги клієнтів. Разом з тим вони стикаються із проблемами  при 
масштабуванні свого бізнесу через брак довіри, відсутність відомого бренду, 
налагодженої інфраструктури розподілу капіталу та необхідної імплементації 
своєї діяльності до вимог законодавства. Зони фокусування сегменту FinTech 
включають: цифрові платежі (PayTech); повністю цифрове страхування 
(InsurTech); банківську діяльність (BankTech); службу управління багатством 
(WealthTech); створення ринків для продажу фінансових продуктів. Подібні 
технології замінили парадигму управління поведінкою споживачів, змінюючи 
криву життєвого циклу клієнта і, в певній мірі, – ділового циклу галузі. 

Можливості використання конкурентних переваг FinTech-технологій  
внутрі певної галузі, наприклад страхового ринку, будуть залежати від 
взаємозалежності конкурентних переваг на інших фінансових ринках – у сфері 
банківського маркетингу, маркетингу цінних паперів тощо. 

В умовах кризових ситуацій зростає цифровий розрив між великими та 
молодими європейськими фірмами. Крім того, меншим та «старшим» фірмам 
значно складніше знайти доступ до інвестиційного фінансування. Актуальною 
для них є потреба в кращому управлінні бізнесом, маркетингом, процесами 
оволодіння новими практиками в умовах обмеженого доступу до цифрових 
фінансових технологій. Тому в країнах утворюється значний розрив у рівнях 
продуктивності праці, слабкою є дифузія інновацій, у т.ч. соцільних, що 
негативно впливає на розподіл інвестиційних та інтелектуальних ресурсів на 
шляху побудови інноваційної та конкурентної економіки. 

Розвиток фінансового маркетингу передбачає модернізацію 
інфраструктури шляхом поєднання фізичних активів та цифрових технологій. 
Таке поєднання відкриває новий потенціал для підвищення ефективності та 
досягнення синергетичних ефектів, які також сприятимуть інвестиціям 
приватного сектору в нові технології. 

Високотехнологічні FinTechs – компанії піднімають питання щодо 
реструктуризації фінансових установ, у т.ч. банківських і страхових інституцій, 
які вже не можуть обмежувати свою діяльність боротьбою із: низькими 
відсотками, зменшенням доходів, недовірою споживачів, відсутністю лояльності, 
зростанням адміністративних та ін. витрат. Для прикладу, у Польщі після 
виявлення цих слабких місць у фінансовій системі було вирішено реформувати 
систему та створити спільний механізм фінансовий нагляд та посилення 
координації фіскальної політики держав-членів та активізувати прогресивні зміни, 
в першу чергу у створенні банківського союзу і справжнього союзу ринків 
капіталу (CMU). 

Посилюються структурні умови, що породжують кризу, зокрема, 
перенакопичення капіталу. За даними У. Робінсона, показник загального 
державного боргу у всьому світі з 2008 р. збільшувався дуже високити темпами і 
зараз перевищує 100 трлн дол. США, а загальний світовий борг досягнув у 2016 р. 
аж 215 трлн дол.! Ринок фіктивного капіталу перевищував вартість товарів і 
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послуг аж у 16 разів! Лише валютні спекуляції (як частина фінансового ринку) 
становили 5,3 трлн дол. або 7 % від вартості проданих товарів і послуг. 

Тому затребуваною стає нова економічна теорія, яка повинна не лише 
інтегруватися з іншими сферами соціального життя, але й відображати складність 
зв’язків факторів – політичного, правового, комерційного, соціального, 
організаційного, технологічного і культурного характеру, що визначають 
показники та результати діяльності у різних сферах. 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У СФЕРІ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 

 
На сучасному етапі розвитку України загальнодержавного значення 

набувають проблеми репродуктивного здоров’я населення країни. 
Демографічна ситуація в Україні, соціально-економічні процеси, які тісно 
пов’язані із нарощенням людського потенціалу, засвідчують, що 
репродуктивне здоров’я стає фактором національної безпеки, запорукою 
ефективної економічної та соціальної політики держави. Основним критерієм 
цього має бути стратегія збереження репродуктивного здоров’я, яка 
формується та реалізується з урахуванням досвіду зарубіжних країн на засадах 
українського законодавства, що стосується репродуктивного здоров’я. 

Репродуктивне здоров’я, як складова загального здоров’я, є важливим 
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чинником забезпечення сприятливих демографічних перспектив країни, 
передумовою формування демографічного і соціально-економічного потенціалу. 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
репродуктивне здоров’я – це стан повного фізичного, розумового і соціального 
благополуччя, а не просто відсутність хвороб репродуктивної системи або 
порушення її функцій. 

Згідно з Програмою дій, прийнятою на Міжнародній Каїрській 
конференції (1994), формування та збереження репродуктивного здоров’я 
забезпечується шляхом активної діяльності системи планування сім’ї – 
допомоги окремим особам та подружнім парам у досягненні певних 
репродуктивних результатів: запобігти небажаній вагітності, народити бажаних 
дітей, регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу 
народження дитини в залежності від віку батьків та інших факторів, визначати 
кількість дітей в сім’ї. 

Проблема планування сім’ї є актуальною в усьому світі. Право на 
планування сім’ї та особисте відповідальне батьківство, як невід’ємне право 
кожного громадянина, у 1968 р. проголошено Організацією Об’єднаних Націй, 
а в 1974 р. визнано право кожної країни займатися регулюванням цієї проблеми 
на державному рівні. 

Однак згідно за даних ВООЗ, близко 50 % вагітностей є 
незапланованими, 25 % – небажаними, до 150 000 з них закінчуються 
перериванням вагітності, що становить біля 55 млн штучних абортів щорічно. 

Розповсюдженість абортів та їх наслідків в Україні є не тільки основним 
чинником розладу репродуктивного здоров’я, а й економічним тягарем для 
держави та окремої сім’ї, зумовлює високий рівень репродуктивних втрат, що 
свідчить про актуальність медико-соціальної та соціально-демографічної 
значимості удосконалення системи планування сім’ї. 

Складовою системи планування сім’ї є засоби та методи контрацепції, 
однак в Україні залишається низькою обізнаність населення та застосування 
сучасних методів. Практично відсутня система навчання здоровому способу 
життя, основним засадам планування сім’ї, збереження репродуктивного 
здоров’я. 

Проблемам планування сім’ї присвячені численні публікації, однак на 
сьогодні відсутні чітко обгрунтовані рекомендації для планування сім’ї та 
збереження репродуктивного здоров’я. 

Відсутні розроблені механізмів організаційного, інформаційного та 
економічного впливу на створення відповідального ставлення населення до 
збереження репродуктивного здоров’я, методичних підходів до економічної 
ефективності профілактики абортів, розрахунку як прямих економічних витрат 
внаслідок штучного переривання вагітності і лікування післяабортних 
ускладнень, так і непрямих, пов’язаних з лікуванням віддалених ускладнень 
абортів та післяабортної безплідності, а також методик, що враховують усі 
втрати від аборту з погляду суспільства: цінність ненародженого життя, 
моральний і психічний збиток, проблеми в родині та ін. 

Основними чинниками, які впливають на формування репродуктивного 
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здоров’я жінок України, є захворюваність дівчаток-підлітків на хвороби в сечо-
статевої системи, рівень яких за останні роки зріс понад у 3 рази і становить 
83,6 на 1000 дівчаток віком 15-17 років, екстрагенітальні захворювання 
вагітних, найчастішими серед яких є анемії (39,3 на 100 вагітних), в результаті 
чого нормальні пологи становлять лише 32,4 %, питома вага невиношування – 
8,8 %, а захворюваність новонароджених – 271,0 на 1000 народжених живими. 

Одним з найважливіших факторів, що впливає на стан, репродуктивного 
здоров’я є високий рівень штучних абортів, який в Україні найвищий серед 
країн Європи (25,8 на 1000 жінок фертильного віку, або 45,8 – на 100 
вагітностей та 84,4 – на 100 пологів) і є причиною ускладнень, що потребують 
подальшого лікування (14,1 % жінок потребують короткотривалого і 5,3 % 
більш тривалого амбулаторного лікування, 37,4 % випадків повторної 
госпіталізації). Це також зумовлює значні економічні втрати. 

Жінки недостатньо використовують сучасні високоефективні методи 
контрацепції (гормональну – 12,4 %, внутрішньоматкову спіраль – 14,5 %), 
надаючи перевагу малоефективним або традиційним методам контрацепції 
(переривання статевого акту – 19,4 %, спринцювання розчинами – 5,3 %, 
календарний метод – 6,5 %), маючи при цьому недостатню інформацію про 
сучасні її засоби контрацепції. Первинну інформацію щодо планування сім’ї 
лише половина жінок отримує від медичних працівників, решта у виборі 
користуються порадами знайомих чи звертаються до Інтернет-ресурсів. 
Презервативами користується лише третина (29,9 %) чоловіків. Показано, що 
витрати на сучасні методи контрацепції у 2,4 разу менші за аналогічні на 
штучне переривання вагітності та лікування їх ускладнень. 

Сучасна служба планування сім’ї в Україні не відповідає структурним 
перебудовам галузі охорони здоров’я, що призводить до погіршення 
репродуктивного здоров’я жінок, що потребує наукового обґрунтування нової 
оптимізованої структури служби планування сім’ї та профілактики порушень 
репродуктивного здоров’я жінок з використанням нових організаційних 
технологій. Впровадження в практику охорони здоров’я нових підходів має 
важливе медичне, соціальне та економічне значення. 

Отже, галузеві заходи мають передбачати: розроблення державних 
комплексних і цільових програм охорони здоров’я; визначення пріоритетів 
медичної допомоги і надання гарантованої безоплатної медичної допомоги 
державними і комунальними закладами охорони здоров’я; розвиток первинної 
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; проведення 
реструктуризації галузі; удосконалення системи інформаційного забезпечення 
галузі; створення системи забезпечення і контролю якості надання медичної 
допомоги на основі розроблених показників якості; удосконалення порядку 
акредитації закладів охорони здоров’я та атестації медичних працівників. 

На нашу думку, знання факторів, що впливають на репродуктивне 
здоров’я, є першим кроком на шляху до його збереження. Інформованість та 
правильне використання контрацепції попередить небажану вагітність та 
зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Своєчасна 
діагностика і лікування цих захворювань допоможуть звести до мінімуму 
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негативний вплив інфекційно-запальних процесів на репродуктивну функцію. 
Планування та ретельна підготовка майбутніх батьків до вагітності, здоровий 
спосіб життя, відмова від шкідливих звичок сприяють нормальному перебігу 
вагітності й пологів, народженню здорових дітей. Турбота про своє здоров’я, 
зокрема й репродуктивне, має стати нормою і культурою поведінки кожної 
людини та суспільства загалом. 

 
Література 

1. Гойда Н. Г., Жилка Н. Я., Моісеєнко Р. О. Репродуктивні орієнтації та 
планування сім’ї. Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку : 
тематична держ. доп. про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. 
Київ : Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003. С. 27-50. 

2. Жилка Н. Я. Соціально-медичні та економічні проблеми 
репродуктивного здоров’я (огляд літератури). Вісн. соц. гігієни та організації 

охорони здоров’я України. 2003. № 4. С. 24-29. 
3. Князевич В. М. Розвиток національної системи охорони здоров’я: 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ  ЗМІН  ЕКОНОМІКИ 
 
За ринкових відносин кадровий менеджмент підприємства стає 

обов’язковою умовою завоювання стійких та лідируючих позицій на ринку. 
Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості 
підприємства і є однією з найважливіших сфер створення конкурентних 
переваг. 

Для підприємства протягом 2017-2019 років був притаманний 
нормальний фінансовий стан, коли запаси і витрати покривалися всіма видами 
можливих джерел їх забезпечення. На основі цього можемо розглянути 
прибутковість ТОВ торгово-виробнича фірма «АГРОТОРГ». 

У сучасних умовах економічної кризи України функціонування 
підприємств й ефективність їхнього виробництва, у значній мірі, визначається 
впливом різних факторів, що створюють можливість для трудових колективів і 
кожного працівника окремо. Оскільки персонал є одним з найважливіших 
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ресурсів, успіх підприємства залежить від інтелектуального потенціалу, 
якісного складу співробітників. 

Оскільки ТОВ активно здійснює зовнішню торгівлю, веде 
співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами. 
Товариство співпрацює з 12 іноземними фірмами, які є як постачальниками 
сировини, так і покупцями продукції. Цікавим також є той факт, що цілі і 
значення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ торгово-виробнича фірма 
«АГРОТОРГ»: 

1. Досягнення найбільш високої ефективності виробництва 
підприємства; 

2. Насичення міжнародного ринку екологічною продукцією 
досліджуваного підприємства. 

Для налагодження тривалих і постійних зв'язків між зарубіжними 
підприємствами-споживачами і підприємствами-постачальниками укладаються 
договори купівлі-продажу продукції меблевої промисловості. У договорі 
(контракті) вказується: 

• найменування і кількість продукції, яку необхідно поставити за 
контрактом, якість (сорт) продукції; 

• порядок розрахунків; 
• умови платежу; 
• платіжні і поштові реквізити постачальника та покупця продукції, а 

також відвантажувальні реквізити покупця, якщо він є одержувач продукції; 
• способи поставки продукції (залізничним транспортом, 

автотранспортом, суднами); 
• місця та умови здачі продукції покупцю; 
• інші умови, які постачальник і покупець вважають за необхідне 

передбачити у договорі. 
Підприємство задля збільшення обсягу збуту продукції надсилає вільні 

оферти по електронній пошті до потенційних контрагентів в країни СНД та 
Західної Європи, бере участь у міжнародних виставках екологічної 
сільськогосподарської продукції тощо. 

Поставка товарів на експорт здійснюється на основі укладених контрактів 
між підприємством та імпортером згідно з міжнародними правилами 
INKOTERMS у яких передбачено базові умови поставки (DDU, DAF, FCA). 

Для покращення фінансового стану досліджуваного підприємства 
необхідно виконати наступні завдання фінансового менеджменту: 

• виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; 
• визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; 
• раціоналізація операцій із цінними паперами; 
• налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною 

системою, суб’єктами господарювання. 
Значення управління фінансами досліджуваного підприємства полягає в 

такій організації роботи його фінансової служби, яка дає змогу залучати 
додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх із 
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найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 
Процес формування фінансової стратегії ТОВ торгово-виробнича фірма 

«АГРОТОРГ» повинен проходити ряд етапів: 
• встановлення загального періоду формування фінансової стратегії; 
• формування стратегічних цілей фінансової діяльності; 
• розробка фінансової політики по окремих аспектах фінансової 

діяльності; 
• конкретизація показників фінансової стратегії по періодах її реалізації; 
• оцінка розробленої фінансової стратегії. 
Отже, за результатами аналізу фінансової звітності ТОВ торгово-

виробнича фірма «АГРОТОРГ» фінансовий стан підприємства можна оцінити 
як такий, що викликає довіру з боку іноземних та вітчизняних партнерів, а з 
другого боку треба визнати, що є ще досить показників, які піддаються критиці 
та численні невикористані резерви. Завдання керівництва – створити 
організаційно-економічний механізм, який забезпечував би найшвидшу 
адаптацію фірми до змінюваних зовнішніх умов. Це дасть змогу зменшити 
невизначеність і ризик у господарській діяльності і забезпечити концентрацію 
ресурсів на обраних головних напрямках розвитку. 

Для розроблення ефективної виробничої стратегії керівнику слід 
керуватись концепцією виробництва як відкритої економічної системи. Згідно з 
нею виробництво – це процес перетворення необхідних ресурсів всіх видів у 
готові товари, послуги. Для отримання прибутку виробництво має бути 
ефективним, що передбачає знаходження найбільш результативного варіанту 
порівняння кількості ресурсів витрачених з кількістю товарів та послуг 
отриманих. 

ТОВ торгово-виробнича фірма «АГРОТОРГ» в умовах ринку необхідно 
вирішити проблему вибору конкурентної стратегії з метою збереження позиції 
на ринку, відшкодування витрат і одержання прибутку, достатньої для 
подальшого розвитку. У зв’язку із цим для стійкого розвитку діяльності 
підприємству необхідно велику увагу приділяти проблемі розширення та 
стимулювання попиту. 

Метою формування маркетингово-орієнтованої системи управління є 
підвищення конкурентоспроможності та привабливості (як соціальної, так і 
інвестиційної) досліджуваного підприємства і його продукції. 

Узагальнення досвіду роботи ТОВ торгово-виробнича фірма 
«АГРОТОРГ» дозволило внести рекомендації з питання концепції розвитку 
його системи управління та стратегії управління конкурентоспроможністю його 
продукції. При її підготовці були прийняті в увагу тенденції, що намітилися, у 
виробництві і торгівлі в умовах розвитку ринкових відносин. 

Розраховані показники платоспроможності, фінансової незалежності й 
підсумовуючий їх можна зробити висновок, що вони нижчі за достатній рівень 
для нормальної роботи підприємства та його фінансової стабільності та 
платоспроможності, але мають місце резерви для підвищення ефективності 
роботи ТОВ торгово-виробнича фірма «АГРОТОРГ». 
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Але вільні фінансові засоби з метою максимізації прибутку необхідно 
вкладати в акції своїх партнерів-постачальників, що дозволить крім отримання 
додаткового прибутку за рахунок дивідендів, поліпшити ділові стосунки з 
постачальниками та до того ж дасть можливість впливати на вартість закупівлі 
товарів у них. 

Як основні напрями формування маркетингово-орієнтованої системи у  
фірмі «АГРОТОРГ» на перспективу можна виділити: 

• створення адекватної ринково організаційної структури. Мова йде про 
створення відділу маркетингу, але для початку ввести посаду маркетолога, що 
працюватиме у відділі постачання та збуту. Це дасть змогу постійно 
аналізувати маркетингову ситуацію на ринку, вчасно реагувати на зміни і 
відповідно вести ефективну маркетингову політику; 

• формування комплексної системи аграрного обслуговування. 
Реалізація даного напрямку істотно підвищить прибутковість фірми, буде 
сприяти поліпшенню якості обслуговування; 

• проведення раціональної асортиментної політики, що враховуватиме 
сезонні коливання, що залежать від погодніх умов, прогнозування обсягів 
попиту та ін.; 

• удосконалювання методів стимулювання контрагентів (шляхом 
проведення конкурсів посередників, лотерей та ін.); 

• впровадження та удосконалювання сучасних прогресивних методів 
продажу продукції; 

• впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці 
працівників промислових підприємств, шляхом введення залежності зарплати 
від загального результату діяльності підприємства, тобто прибутку. 

Формування маркетингово-орієнтованої системи управління неможливе 
без заходів, спрямованих на поліпшення використання матеріально-технічної 
бази. Як основний напрямок модернізації у підприємстві можуть бути 
запропоновані реконструкція та технічне переозброєння агроскладів з метою 
створення сучасних умов зберігання та транспортування (необхідно цілком 
механізувати працю вантажників), що дозволить скоротити їх кількість, строки 
вантажно-розвантажувальних робіт та їх якість. У результаті реалізації 
намічених заходів передбачається збільшення як економічного, так і 
соціального ефекту. 
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РОЛЬ КЕРІВНИКА-ФЕРМЕРА В ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСТВА 

 

З досліджуваної тематики магістерської роботи нами було проаналізовано 
ефективність функціонування фермерського господарства, зокрема роботи 
керівника, визначення його стилю управління, методи праці, його ролі у 
системі менеджменту організацій. Спершу варто розглянути особливості 
системи менеджменту на підприємстві і пізніше звичайно участь керівника у 
ній. 

Отже, менеджмент визначається як інтеграційний процес, за допомогою 
якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації та керують 
ними шляхом постановки цілей та розробки засобів їх досягнення. Знаємо, що 
це – цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з 
метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей 
організації. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, 
організації взаємодії, мотивації, контролю праці робітників організації для 
досягнення певних цілей. Крім того, слід зазначити, що менеджмент може бути 
повноцінно реалізований лише за умов ринкової (чи змішаної) економічної 
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системи. З функціонального погляду менеджмент – це процес планування, 
організування, мотивування та контролювання, покликаний забезпечити 
формування та досягнення цілей організацій. 

Будь-яка сучасна організація є складною соціально-технічною системою і 
для повноцінного функціонування потребує різноманітних фахівців, в тому 
числі і менеджерів. З метою забезпечення певної впорядкованості та 
оптимальної взаємодії між різними менеджерами в організації вдаються до 
поділу управлінської праці. З огляду на його спрямування виокремлюють 
горизонтальний (призначення конкретних менеджерів для керівництва 
підрозділами) і вертикальний (координація управлінської роботи) види поділу. 

Наслідком вертикального поділу є створення рівнів менеджменту. 
Американський соціолог Толкотт Парсонс (1902-1979) називає три основних 
рівні менеджменту [1]: 

1) технічний; 
2) управлінський; 
3) інституційний. 
Цим рівням відповідають три групи менеджерів (керівників): 
1) керівники низової ланки (операційні управлінці); 
2) керівники середньої ланки; 
3) керівники вищої ланки. 
Виходячи з цього, ми у таблиці 1 наводимо характеристику трьох рівнів 

менеджменту в досліджуваній організації та визначаємо їхні пріорітетні 
функції. 

 
Таблиця 1 

Загальна характеристика рівнів менеджменту 

Рівні 
менеджменту 

Представники рівнів 
менеджменту 

Функції представників 
рівнів менеджменту 

Інституційний 
рівень 

Директор 

Забезпечує інтереси і потреби 
власників, здійснює стратегічне і 

загальне керівництво, 
виробляє політику 

фермерського господарства 

Управлінський 
рівень 

Керівники підрозділів 

Забезпечують реалізацію політики 
функціонування організації, 

розробленої вищим керівництвом, 
відповідають за доведення 

деталізованих завдань до підрозділів 
та їх виконання 

Технічний 
рівень 

Старші виконавці 
Відповідає за донесення і 
ефективність виконання 

завдань підлеглими 

*Джерело: побудовано згідно [1]. 
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Американський дослідник Роберт Блейк і його помічниця-асистент 
Джейн Мутон [2], спостерігаючи за діяльністю менеджерів різних рангів, 
переконались, що їх діяльність відбувається у «силовому полі» між вектором 
«виробництво» (націленість на виробництво товарів) та вектором «людський 
фактор» (націленість на гуманне відношення до персоналу). Проте між цими 
векторами існує певне протиріччя: 

а) якщо прагнути максимально збільшити продуктивність праці, не 
зважаючи на людські потреби і бажання, результат виявиться незадовільним; 

б) якщо всю увагу зосередити на людині, це не піде на користь 
виробництву. 

Досліджуючи обрані об’єкти, можемо стверджувати, що функції 
планування, організації, мотивації, контролю виконує керівник. Його робочий 
графік є доволі щільним і насиченим, багатостороннім і дієвим, однак він не є 
сталим, і видозмінюється кожного дня, але загальна структура залишається 
базовою, що свідчить про його пристосованість як до зовнішніх, так і до 
внутрішніх чинників. 

До цього ж, варто зауважити, що керівник даного підприємства працює 7 
днів на тиждень, проводячи на робочому місці по 4 години кожного вихідного 
дня, що підвищює його продуктивність праці. Зокрема, графік роботи керівника 
даного підприємства вирізняється стратегічною спрямованістю, орієнтацією на 
досягнення результатів, своєчасністю, гнучкістю та багатосторонністю 
контролю. Робочий час використовується цілеспрямовано, згідно попередніх 
планувань і по мірі виникнення поточних завдань. 

Для визначення стилю керівництва, що діє на фірмі варто розділити ролі 
його керівника згідно виконуваних ним ролей, схематично це подано у табл. 2. 

Таблиця 2 
Дослідження ролей керівника та їх характеристика 

Роль Опис і характеристика діяльності 

1. Головний 
керівник 

Усі функції мотивації, управління, організації, контролю, 
головного керівника виконавчий директор виконує справно 

2. Лідер Природженими лідером керівник не являється 

3. Приймач і 
розповсюджувач 
інформації 

Виконавчий директор являється посередником  
між власником господарства і персоналом. 

Він є центром маркетингу та створення іміджу фірми 

4. Підприємець 
Завдяки спеціальній освіті та баготорічному досвіду роботи 
керівник є добрим виконавцем своїх професійних обов’язків 

5. Ліквідувач 
порушень 

У кооперативі діє функція сильного контролю, тому 
інформація про порушення одразу надходить до керівника, 

який одразу приймає необхідні розпорядчі рішення про 
усунення проблем 
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6. Розподілювач 
ресурсів 

Всі спрямування виробничих ресурсів проходять 
через узгодження та затвердження керівником 

7. Ведучий 
переговорів 

Керівник є добрим організатором і хорошим оратором. Вміє 
заволодіти увагою аудиторії, довести думку до слухачів і 

схилити до прийняття потрібного рішення 

Аналізуючи дані таблиці 2, можна зробити висновок, що у досліджуваних 
підприємствах не має одного чітко вираженого стилю керівництва. Тобто, це 
пояснюється в залежності від обставин і умов, тоді стиль набуває або 
авторитарних рис чи, навпаки, демократичного забарвлення. Цей процес є 
гнучким, і конкретні ситуації «вимагають» від керівника того стилю, який 
ідеально вирішить поставлені задачі. 

Вплив на фінансові відносини у підприємстві здійснюється за допомогою 
спеціальних методів: фінансового прогнозування; фінансового планування; 
фінансового регулювання; фінансового контролю. Значне місце в управлінні 
фінансами підприємства займає прогнозування. Фінансове прогнозування – це 
передбачення ймовірного фінансового стану підприємства, обґрунтування 
показників фінансових планів. Прогнози можуть бути середньостроковими (5-
10 років) і довгостроковими (більше 10-ти років). Фінансове прогнозування 
передує стадії складання фінансових планів, розробляє концепцію фінансової 
політики на певний період. 

Мета фінансового прогнозування – це визначення реально можливого 
обсягу фінансових ресурсів, джерел їх формування, напрямки їх використання 
на період, що прогнозується. Фінансові прогнози дозволяють фінансовому 
підрозділу підприємства намітити різні варіанти розвитку та удосконалення 
системи фінансових відносин, форми та методи реалізації фінансової політики. 

Процес фінансового прогнозування зосереджується на таких аспектах: 
фінансові ресурси; економічний та фінансовий стан; фінансова політика 
Розрахунок прогнозних показників та визначення рівня фінансового становища 
в майбутньому здійснюється в декілька етапів. 

1 етап – Складання аналітичного балансу. 
2 етап – Виділення впливових факторів. 
3 етап – Вихід на розрахункові величини факторів. 
На цих розрахунках базуються висновки про фінансовий стан (фінансові 

відносини), намічається стратегія дій та складається фінансовий план. В 
економічній літературі планування представляють як діяльність з прийняття 
рішень, які орієнтовані на майбутнє [3]. 

Головним об’єктом фінансового планування у підприємствах є фінансові 
відносини та фінансові ресурси, які знаходять своє кількісне відображення в 
плані. Рух коштів конкретного грошового фонду виражається і закріплюється у 
відповідних фінансових планах. Процес планування діяльності підприємств в 
нових господарських умовах використовує систему бюджетування. Бюджет на 
рівні підприємства – це плановий документ, що відображає господарські 
операції підприємств та результати, пов'язані з їх виконанням. 

На бухгалтерію тут покладаються обов’язки вести бухгалтерський облік 
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підприємства та формувати його відкриту фінансову звітність у відповідності 
до встановлених вимог та положень. Аналітичний відділ зобов’язаний 
аналізувати й оцінювати фінансовий стан підприємства, виконання планових 
завдань по прибутку, обсягам виробництва та реалізації, підтримувати 
ліквідність та рентабельність підприємства. Відділ фінансового планування 
розробляє плани та бюджети підприємства (баланс доходів і видатків, бюджет 
руху грошових коштів, баланс активів і пасивів тощо). 

Стратегічне планування у досліджуваному підприємстві забезпечує 
основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і 
контролю, орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес стратегічного 
планування забезпечує основу для управління членами організації. Однією з 
умов формулювання фірмою своєї стратегії являється виникнення раптових 
змін в навколишньому середовищі. Їх причиною може бути насичення ринку, 
технологічні зрушення, непередбачений успіх нового товару, поява числених 
нових конкурентів і т.д. 

Керівництвом організацій визначаються головні стратегії відділу кадрів. 
Основний зміст роботи кадрової служби складає: 

1) формування кадрів (планування, відбір та прийом, аналіз плинності 
кадрів); 

2) навчання працівників (перепідготовка, атестація, оцінка персоналу, 
організація просування по службі, проведення виховної роботи); 

3) удосконалення організації праці, її стимулювання, створення 
безпечних умов праці. 

Досвід провідних компаній світу з управління персоналом є важливим 
для розвитку системи менеджменту в Україні. Достатня забезпеченість 
підприємства працівниками, що мають необхідні знання й уміння, раціональне 
їх використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення 
для збільшення обсягів продукції й підвищення ефективності виробництва. 
Тому керівництву підприємства рекомендуємо формувати новий спосіб 
мислення, креативний та індивідуальний підхід до потреб підлеглого, адекватне 
сприйняття його характтеру та формування корпоративної культури на 
підприємстві. 
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АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
У СИСТЕМІ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ МЕДИЦИНИ 

 
Виробничий потенціал будь-якої країни як і кожної галузі залежить від 

ряду факторів. Одним з них є кадри, які є найбільш коштовною і важливою 
частиною продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність медичної 
сфери обслуговування залежить від кваліфікації робітників, їхнього розміщення 
і використання, що впливає на якість наданої послуги чи меддопомоги, 
використання матеріально-технічних засобів. Адже усе в остаточному підсумку 
залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Саме 
людський капітал, а не заводи, устаткування і виробничі запаси є наріжним 
каменем конкурентоздатності, економічного росту й ефективності. 

В Україні, на жаль, не на всіх підприємствах розуміють значущість 
розвитку кадрового потенціалу, але розвинені країни світу вже визнали, що 
єдина стійка конкурентна перевага, яку підприємство буде мати в майбутньому 
– це її люди. 

Для написання магістерської роботи нами було обрано спеціалізований 
діагностичний медичний центр «Астра», офіс якого знаходиться у м. Вінниця, а 
структурні підрозділи по цілій території України. Підприємство засновано у 
1996 р. Головне завдання медзакладу – допомогу пацієнтам в області 
сексуального здоров’я та репродуктивної медицини. Фахівці центру отримали 
підготовку в закордонних клініках. 

МЦ «Астар» допомагає пацієнтам: 
- пройти діагностику, отримати консультацію фахівців в області 

сечостатевої системи та інфекцій, що передаються статевим шляхом, 
- виконати аналіз ДНК, 
- зробити спермограму, 
- провести аналіз на сумісність, 
- УЗД, 
- гірудотерапію, 
- цитологічне і мікробіологічне дослідження. 
Персонал діагностичного медичного центру «Астар» особливу увагу 

приділяє здоров’ю вагітних жінок. Для цього розроблена унікальна програма, 
що включає в себе комплекс вправ і психологічну допомогу. Прийом клієнтів 
ведеться за попереднім записом. 

Приймаючи звіти керівник  МЦ «Астар» контролює та аналізує діяльність 
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підрозділів, порівнює з попередніми звітуваннями, дізнається про фінансові 
результати останньої доби, входить в курс певних робочих нюансів. Під час 
наради з керівниками підрозділів керівник підприємства ставить перед ним 
конкретні завдання, окреслюючи мету та цілі підприємства, мотивує, доводить 
до їх відома певну інформацію і отримує інформацію від них, контролює 
виконання попередніх наказів, висловлює зауваження і побажання. 
Спілкуючись з юристами, аудиторами, і іншими представниками тимчасових 
служб, керівник контролює їхню діяльність, входить в курс справ, приймає на 
підставі цього необхідні рішення. 

Однак, у керівника підприємства не має одного чітко вираженого стилю 
керівництва. Залежно від обставин і умов стиль набуває або авторитарних рис 
чи, навпаки, демократичного забарвлення. Цей процес є гнучким, і конкретні 
ситуації «вимагають» від керівника того стилю, який ідеально вирішить 
поставлені задачі. 

Середня заробітна плата одного працівника визначається діленням 
планового фонду заробітної плати на чисельність персоналу у відповідному 
періоді. Визначаючи середню заробітну, необхідно виходити із принципу, що 
зростання продуктивності праці має сприяти, з одного боку, збільшенню фонду 
нагромадження підприємства, а з іншого боку, – зростанню матеріального 
добробуту працівників. Цього можна досягти лише тоді, коли підвищення 
продуктивності праці випереджатиме зростання середньої заробітної плати. 

На нашу думку, адміністрації медичного центру «Астар» потрібно 
приділити більша увага нематеріальної мотивації, а саме: відродити практику 
конкурсів на звання «Кращий працівник місяця» і т.д., щоб створити на 
підприємстві дух здорового змагання; ширше вводити привітання 
співробітників зі святами, у тому числі особистого характеру (дні народження, 
ювілеї і т.д.). 

Керівництву необхідно також звернути увагу на стиль проведення нарад. 
На сьогоднішній день організаційні наради найчастіше проходять у формі 
монологів представників адміністрації та їх заступників. Варто домогтися того, 
щоб наради проходили у вигляді неформальних дискусій, під час яких не тільки 
представники керівництва, а усі співробітники могли вільно висловлювати 
свою думку. 

Варто також розробити і на рівні підприємства та оформити нормативно 
систему заохочення працівників за висування нових робочих ідей, у тому числі 
і матеріально заохочувати творчих працівників, однак не час від часу, як це 
робиться зараз, а на рівні чітко фіксованих доплат за конкретний внесок. 

Керівництву медичного центру «Астар» слід інтенсифікувати власні 
зусилля у таких напрямках роботи з персоналом: 

1. Кадрове планування. Відбиваючи політику і стратегію організації, 
визначає якісну і кількісну потребу в персоналі. Кадрове планування задає чіткі 
орієнтири, що стосуються професійної приналежності, кваліфікації і 
чисельності  організації працівників, що вимагається. 

2. Аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання. Дозволяють 
виробити вимоги і критерії, відповідно до яких будуть відбиратися кандидати 
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на конкретні вакантні посади. З іншого боку, оцінка робочих показників нових 
працівників після деякого періоду їхньої роботи в організації дозволяє 
визначити ефективність самого процесу добору. 

3. Система стимулювання. Дає можливість виробити політику 
стимулювання праці і набір стимулів, спрямованих на залучення кандидатів, що 
відповідають усім необхідним вимогам, а також сприяє утриманню вже 
найнятих працівників. 

4. Оргкультура. Порядки, норми поводження і трудові цінності, які 
культивуються в організації, враховуються при встановленні критеріїв, 
використовуваних при пошуку і доборі нових працівників. Укомплектувати 
організацію працівниками, здатними прийняти діючі в ній норми, цінності, 
правила, не менш важливо, чим знайти професіоналів, що володіють 
необхідними знаннями, досвідом, навичками і діловими якостями. Досвід 
багатьох всесвітньо відомих фірм, що домоглися видатних успіхів у своїй сфері 
бізнесу, показує, що успіх організації залежить від уміння знайти людей з 
потрібним складом розуму, з потрібним відношенням до справи, готових з 
повною віддачею сил працювати для досягнення організаційних цілей. 

5. Система заходів для адаптації нових працівників до роботи в 
організації і до трудового колективу. Є прямим продовженням процесу пошуку 
і добору кадрів. Важливо не тільки відібрати кращих працівників, але і 
забезпечити їхнє м’яке входження в організацію і швидкий вихід на необхідний 
рівень робочих показників. 

6. Навчання – це продовження процесу добору й адаптації нових 
працівників. Воно направлено як на освоєння новачками необхідних для 
успішної роботи знань і навичок, так і на передачу їм установок і пріоритетів, 
що складають ядро організаційної культури. 
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OPEN DATA В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: 
ПРИКЛАД  УКРАЇНИ 

 
Відповідно до трактування у міжнародній та вітчизняній нормативно-

правовій базі під поняттям відкриті дані розуміють публічну інформацію, що 
знаходиться у вільному доступі, і яку будь-хто може вільно використовувати й 
поширювати, у тому числі із комерційною метою, обов’язково посилаючись на 
першоджерело. 

Особливістю відкритих даних є їх розміщення у мережі Інтернет у 
машиночитаному форматі, тобто форматі, придатному для автоматизованого 
оброблення інформаційними системами із можливістю розпізнавати, 
перетворювати й отримувати конкретні дані навіть без участі людини. 

В Україні відкриті дані регламентує Закон України “Про доступ до 
публічної інформації”, що визначає, власне, поняття відкритих даних (стаття 
10.1) та умови їх використання (стаття 10.2). Для виконання Закону України 
“Про доступ до публічної інформації” Кабінет Міністрів України 
15.10.2015 року ухвалив Постанову №835 (із змінами у 2017 році) “Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних”. Постановою окреслені вимоги, формат та структура 
наборів відкритих даних, які повинні обов’язково оприлюднюватися 
розпорядниками публічної інформації. 

Подальші зміни у законодавстві відбувалися у рамках Міжнародної хартії 
відкритих даних – ініціативи щодо співпраці урядів, приватного сектору та 
неурядових організацій для розвитку відкритих даних у світі, до якої Україна 
приєдналася у 2016 році. Так, Кабінет Міністрів України ухвалив 
Розпорядження № 686-р “Деякі питання приєднання до Міжнародної хартії 
відкритих даних”, та Постанову КМУ №867 “Деякі питання оприлюднення 
публічної інформації у формі відкритих даних, яка окреслювала порядок 
ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних”. Окрім зазначених, 
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план роботи уряду щодо розвитку відкритих даних визначає і “Дорожня карта, 
яку розробляють і затверджують раз на рік із залученням експертів та 
активістів”. 

Зазначені нормативно-правові акти врегулювали відносини між 
розпорядниками інформації, посередниками та безпосередніми користувачами 
даних, окреслили завдання із формування наборів даних у формі відкритих 
даних і стимулювання розвитку суспільних та комерційних проектів на їх базі. 

Незважаючи на значний поступ у поширенні відкритих даних, зокрема з 
боку органів державного управління та місцевого самоврядування, сьогодні 
актуальними залишаються проблеми ефективності використання відкритих 
даних та якості їх підготовки. 

Існування й поширення відкритих даних дає можливість громадськості, у 
тому числі в особі інститутів громадянського суспільства, контролювати й 
моніторити діяльність органів публічного управління різного організаційно-
правового та ієрархічного рівнів – від місцевого до національного, а державі –
залучати своїх громадян до безпосереднього управління державними справами, 
розвиваючи тим самим сферу державно-громадської взаємодії, виводячи її на 
новий рівень із застосуванням новітніх досягнень сучасних інформаційно-
телекомунікаційних технологій, здатної повною мірою задовольняти потреби 
та запити своїх громадян, сприяючи тим самим появі синергетичного ефекту 
від об’єднання зусиль громади і влади [1]. 

Процеси створення нових інноваційних проектів, побудованих з 
використанням відкритих даних, щоразу відбуваються по-різному, адже вони 
не регламентовані жодними стандартами чи алгоритмами, хоча до певної міри 
інституціолізовані, бо український законодавець встановив чітку вимогу щодо 
створення єдиного порталу відкритих даних, на якому в каталогізованому 
вигляді мають розміщуватися всі доступні набори даних з обов’язковою 
періодичністю їх актуалізації відповідними інституціями. Такий спосіб 
організації роботи спричиняє обопільну вигоду для суб’єктів й об’єктів 
соціального управління: він дозволяє органам публічної влади одержувати 
зворотний зв’язок від громадян щодо того, в якому напрямі слід шукати рішень 
назрілих проблем у різних сферах життєдіяльності; крім того, такий спосіб їх 
публікації є зручним, оскільки одержання первинних даних для подальшого 
опрацювання не потребує додаткових часових і фінансових ресурсів [1]. 

За реалізацію державної політики у сфері відкритих даних відповідає 
Державне агентство з питань електронного урядування України, яке координує 
Кабінет Міністрів України. Цей центральний орган виконавчої влади 
забезпечує функціонування Єдиного державного вебпорталу відкритих даних, 
який надає доступ до публічної інформації у формі відкритих даних. 

Портал призначений для забезпечення надання доступу до публічної 
інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів 
влади з можливістю її наступного використання. 

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, 
використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою 
інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну 
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інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело 
отримання такої інформації. 

Цілі створення Порталу [3]: 
• забезпечення своєчасного розміщення органами влади 

інформації, яка підлягає оприлюдненню, а також будь-яких інших даних, 
що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих 
даних; 

• оприлюднення та регулярне оновлення розпорядником 
інформації відкритих даних на Порталі; 

• забезпечення для всіх користувачів інформаційного простору 
спільних правил щодо оприлюднення інформаційних матеріалів у формі 
відкритих даних; 

• забезпечення своєчасного розміщення повної та достовірної 
інформації; 

• забезпечення ефективних двосторонніх комунікацій і каналів 
зворотного зв’язку. 
Постановою Кабінету Міністрів України № 835 (зі змінами) передбачено 

публікацію декількох типів даних, як-от текстових, структурованих, 
геопросторових, графічних, відео- та аудіоданих, розроблених із 
використанням програми Macromedia Flash, архівів даних. Публікуючи дані, 
важливо для кожного типу даних встановлювати відповідні файлові формати. 

Таблиця 1 
Відповідність типу відкритих даних та формату файлу 

Тип даних Формат файлу 

Текстові дані TXT, RTF, ODT, DOC(X), PDF (з текстовим 
змістом, нескановане зображення), 
(X) HTML 

Структуровані дані RDF, XML, JSON, CSV, XLS(X), ODS, 
YAML 

Геопросторові дані GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, 
GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM 

Графічні дані GIF, TIFF, JPG (JPEG), PNG 
Відеодані MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D 
Аудіодані MP3, WAV, MKA 

Дані, розроблені з використанням 
програми Macromedia Flash 

SWF, FLV 

Архів даних ZIP, 7z, Gzip, Bzip2 

Джерело: [3]. 

Найбільш поширеною помилкою, яка виникає під час публікації наборів 
даних, є невідповідність файлового формату типу даних, що у ньому міститься. 
Зокрема, некоректною є публікація таблиць (структурованих даних) у 
форматах DOC(X) чи PDF, призначених для текстових даних, або у форматах 
JPG чи PNG, призначених для графічних даних. Крім того, варто мати на увазі, 
що під час створення нових наборів даних перевага має надаватись відкритим 
файловим форматам, тобто таким, що не залежать від платформи та доступні 
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без обмежень, які можуть перешкодити їх повторному використанню. До 
відкритих форматів, зокрема, належать формати, як-от ODT, HTML, RDF, 
XML, JSON, CSV, ODS, YAML [3]. 

Одним із перспективних напрямків у сфері поширення відкритих даних 
вважається створення онлайн-інтерфейсу програмування додатків – API 
(application programming interface), що перебуває у вільному доступі та 
призначений для пошуку, розроблення й реалізації прикладних рішень і 
подальшого вільного використання в будь-яких цілях, не заборонених 
законодавством. Цей спосіб представлення відкритих даних доцільно 
використовувати, якщо набір даних містить великий обсяг інформації й часто 
оновлюється. Інтерфейс прикладного програмування дає змогу отримати 
доступ до набору даних або певних його частин, створювати запити з різними 
параметрами та має забезпечувати можливість автоматизованого доступу до 
набору даних у цілодобовому режимі без вихідних. Прикладами надання 
доступу до даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування 
можуть бути Єдиний державний реєстр декларацій, Єдиний веб-портал 
використання публічних коштів, а також набори даних Національного банку 
України. 

Прикладами успішного впровадження публікації відкритих даних, а 
також використання таких відкритих даних у користувацьких он-лайн сервісах 
є:  

• Opendatabot – сервіс моніторингу реєстраційних даних українських 
компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень та 
контролю контрагентів; 

• Prozorro – офіційний портал оприлюднення інформації про державні 
закупівлі України. Портал, база даних та модуль електронного аукціону 
формують єдину систему електронних державних закупівель; 

• YouControl – сервіс, що на основі відкритих даних з державних 
реєстрів формує досьє на кожну компанію України, відстежує зміни в 
держреєстрах та візуалізує зв'язки між афілійованими особами; 

• Портал відкритих даних Львова - відкрита платформа, що містить 
інформацію від різних структурних підрозділів Львівської міської ради та 
інших установ, що працюють в місті, у форматі відкритих даних, та ін. 

Інформація, яку розміщують органи публічної влади у формі відкритих 
даних, має відповідати низці вимог, основними з яких є безоплатність і якість, 
точність і доступність, повнота й достовірність, своєчасність і придатність для 
машинної обробки. Підготовлені Державним агентством з питань електронного 
урядування України методичні рекомендації із залученням експертів програми 
“Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” містять 
інструктивні матеріали із налагодження інфраструктури відкритих даних, 
механізм аудиту даних та підготовки, публікації, оновлення та використання 
даних. Дотримання цих рекомендацій дасть можливість створювати набори 
даних, які користуватимуться попитом., а саме необхідно: 
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• дотримуватися принципів відкритості даних, а це: відкритість за 
замовчуванням, чіткість і оперативність, доступність і використання, 
порівнюваність та інтероперабельність, розвиток електронного врядування та 
залучення громадян, інклюзивний розвиток та інновації; 

• створювати деталізовані, актуальні і якісні набори даних, які є 
предметом високого суспільного інтересу (дані про бюджети всіх рівнів, 
публічні фінанси та державні закупівлі, законодавство, реєстр компаній і 
бенефіціарів, земельний кадастр і адміністративні кордони, якість повітря й 
води та прогноз погоди тощо); 

• розміщувати неузагальнену, неагреговану інформацію. Наприклад, 
якщо йдеться про дані щодо якості повітря, то деталізованими можна вважати 
дані щоденних (або й навіть щогодинних) спостережень із кожної станції, а не 
дані про середній рівень забруднення повітря в місті за місяць; 

• публікація актуальних даних та постійне їх оновлення; 
• висока якість підготовлених даних (структурованість та 

машиночитаність даних, наявність словників і метаданих). 
Дотримання цих умов сприятиме ефективній взаємодії розпорядників 

даних щодо їх повторного й необмеженого використання, поєднання в 
різноманітних варіаціях, зменшенню чи максимальній мінімізації фінансових 
ресурсів на дублювання й опрацювання даних. Продуктивна комунікація 
розпорядника інформації з користувачами (також здатна заохотити їх до 
використання даних. Таким чином розшириться коло кінцевих користувачів, у 
тому числі громадських та наукових організацій, журналістів чи аналітиків, 
розробників он-лайн сервісів, представників бізнесу, які активно 
використовуватимуть відкриті дані у суспільних інтересах. 
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СТРУКТУРНІ  ДИСБАЛАНСИ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Аналіз структурних параметрів розвитку сучасної світової системи 

зовнішньоекономічних операцій показує, що в ній відбуваються істотні зміни, 
на які країни світу реагують по-різному [1]: країни, які йдуть не просто «в 
тренді», а навіть дещо випереджаючи його, можуть, за інших рівних умов, у 
перспективі розраховувати на посилення своїх позицій у світовому 
господарстві; відстаючі, не кажучи вже про тих, хто взагалі не реагує не 
глобальні мегатренди, приречені на прогресуюче послаблення своїх позицій. 

Орієнтація національної економіки лише на внутрішні потреби служить 
збереженню існуючої структури економіки, тоді як зовнішньоекономічна 
діяльність є одним із основних чинників структурних змін у системі 
виробництва товарів і послуг. Високий рівень відкритості української 
економіки призводить до зростання важливості міжнародної торгівлі для її 
потреб і щораз зростаючу залежність від зовнішніх чинників. Від’ємне 
торговельне сальдо балансу робить економіку України винятково вразливою до 
викликів глобалізації й різких коливань кон’юнктури на світових ринках 
сировини та напівфабрикатів. Переважання імпорту в зовнішньоекономічній 
діяльності призводить до дефіциту платіжного балансу, нестабільності 
валютного курсу, потреби лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, 
зменшення іноземних інвестицій. 

Експорт та імпорт протягом досліджуваного періоду розвивався 
хвилеподібно, синхронно з динамікою ВВП, але в кінцевому підсумку 
експортоорієнтована економіка перетворилася в економіку з негативним 
торговельним сальдо, що свідчить про низький рівень розвитку національної 
економіки. Відтак експорт став найслабшою ланкою зростання ВВП. 

В останні роки в зовнішній торгівлі все ж відбулися важливі 
трансформації. Україна змінює вектор торгівлі: практично втративши свій 
найбільший ринок збуту – російський, вона підписала Угоду про зону вільної 
торгівлі з ЄС. Тепер Європейський Союз став головним 
зовнішньоторговельним партнером, однак попри певні позитивні тенденції 
зовнішньоторговельне сальдо з ЄС залишається від’ємним. Основна причина 
цього – лише частковий доступ до ринків країн ЄС через неспроможність 
національних виробників скласти конкуренцію постачальникам товарів і 
послуг ЄС. 
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Як пише І. Крючкова [2], регресивні структурні зміни відбулися в 
експорті, де зростає частка аграрної продукції, а також товарів проміжного 
споживання, що перетворює Україну на сировинний придаток розвинених 
країн. Тобто роль України в європейському та міжнародному поділі праці 
щораз більше стає пасивною. Вона характеризується недосконалою структурою 
експорту з переважанням сировини та низько технологічної продукції, низьким 
рівнем ринкової та товарної диверсифікації, нездатністю конкурувати на 
міжнародних ринках, експортом товарів з, як правило, низькою доданою 
вартістю. Тим самим існуюча структура виробництва консервує експортно-
сировинну спеціалізацію України, що робить її винятково вразливою від зміни 
кон’юнктури світового ринку. Збільшення у структурі експорту частки 
сировинної продукції не лише є свідченням низького статусу вітчизняних 
виробників на зовнішньому ринку, але й, як наслідок, призвело до того, що 
наші виробники поступово витісняються більш потужними виробниками-
імпортерами на внутрішньоукраїнському ринку. 

Все це є свідченням неконкурентоспроможності української переробної, 
легкої та харчової промисловості. Існуюча структура виробництва консервує 
експортну орієнтацію національної економіки та її сировинну спеціалізацію, і 
це посилює залежність української економіки від кон’юнктурних коливань на 
міжнародних ринках сировини і напівфабрикатів. Як влучно зауважує 
А. Мельник, «превалювання в експортних поставках продукції низьких 
переділів, яка в змозі конкурувати на зовнішніх ринках за цінами, а не за 
якісними характеристиками, що формує вразливу від будь-яких зовнішніх 
«шоків» економіку регіонів, в яких сконцентровані дані 
виробництва» [3, с. 127]. 

Оскільки для задоволення потреб внутрішнього ринку можливості 
вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції є недостатніми, то 
Україна задовольняє попит на високотехнологічні товари переважно за рахунок 
імпорту. Основними складовими імпорту є високотехнологічна продукція, 
паливно-енергетичні товари, фармацевтична продукція, що є одним із непрямих 
доказів орієнтації економіки України в бік споживання. Значною мірою зміни 
структури імпорту з ЄС у процесі лібералізації тарифного регулювання торгівлі 
в рамках дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Серед структурних диспропорцій у економіці особливо місце належить її 
залежності від критичного імпорту енергоносіїв – газу, нафти. З цього приводу 
С. Біла вказує на «замкнене коло», що стосується енергоносіїв [4]: Україна 
постійно платить за енергоресурси, які, переважно, споживають металургійні та 
хімічні підприємства, енергетичний сектор та ЖКГ. Більшість закуплених 
енергоносіїв використовується для виробництва енергії, яка забезпечує 
виробництво металургійного та іншого виробництва продукції експортного 
призначення. Тим самим нарощування експортних поставок традиційних 
товарів для України автоматично призводить до нарощування імпорту газу і 
нафти. Поряд з цим, прибутки отримують приватні інституції, а борги за 
спожиті паливно-енергетичні ресурси і зростаючу залежність українського 
виробництва від критичного імпорту (газ та ін.) диверсифіковано 
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розподіляються між усіма суб’єктами господарювання та населенням, яке 
повинно сплачувати високі тарифи за ЖКГ. 

Щодо торгівлі послугами, то ситуація відрізняється від торгівлі товарами: 
протягом всього періоду торговельне сальдо було позитивним і щорічний 
експорт послуг переважав імпорт понад 2 рази. 

Однак і тут маємо структурні диспропорції. Так, у 2017 р. обсяг експорту 
товарів перевищував обсяг експорту послуг в 4 рази, а імпорт товарів 
перевищував імпорт послуг у понад 9 разів. Такі показники, як вказувалося, є 
свідченням слабкого залучення сфери послуг України до міжнародної торгівлі. 
Загалом у світі відношення обсягів світової торгівлі товарами і послугами 
приблизно дорівнює [3 : 1]. Більше того, розвинені країни намагаються щораз 
швидшими темпами збільшити торгівлю послугами, тоді як країни, що 
розвиваються, більшою мірою спрямовують свою зовнішню торгівлю на 
експорт сировинних товарів, тобто виступають у ролі сировинних придатків. 

Аналіз структури експорту послуг показав, що більше половини вартості 
послуг припадає на транспортні послуги, у той час як світовий показник – це 
приблизно 20-22 %. Зі значним відставанням далі йдуть послуги у сфері 
телекомунікації, комп’ютерні та телекомунікаційні послуги, а також послуги з 
переробки матеріальних ресурсів. З точки зору зміни розміру структури, то 
безперервно зростають послуги з переробки мінеральних ресурсів, послуги у 
сфері телекомунікацій, комп’ютерні й інформаційні послуги. Однак значного 
різноманіття послуг не спостерігається. У структурі імпорту послуг транспортні 
послуги, як і у випадку експорту, мають левову частку, хоча такої виняткової 
переваги не спостерігається. 

Варте уваги зауваження щодо міжнародної торгівлі послугами знаходимо 
у В. Сіденка: «Сучасні глобальні тренди змін у структурі міжнародної торгівлі 
послугами пов’язані з істотним зниженням відносного значення транспортних 
послуг... Цей процес зумовлений як змінами у структурі світової торгівлі 
(зростанням ролі високовартісних товарів, частка транспортних витрат у 
кінцевій вартості яких має тенденцію до зменшення), так і раціоналізацією 
розміщення виробництва в межах глобальних мереж, а також підвищенням 
ефективності транспортних перевезень мірою поширення сучасних механізмів 
логістики» [1]. 

Значну частку у структурі імпорту і позитивну тенденцію в змінах 
структури мають державні та урядові послуги, послуги, пов’язані з 
подорожами. Найбільш важливою тенденцією останнього десятиліття у сфері 
послуг є перетворення групи комп’ютерних, комунікаційних та інших послуг 
на провідний сектор розвитку експорту послуг. На відміну від решти груп 
послуг, де Україна далеко відхиляється від типових групових величин, у цій 
сфері вона повністю «в тренді» [339]. 

У цьому плані доречним є висновок В. Сіденка: «Україна за динамікою 
експорту та імпорту відносно ВВП дедалі більше нагадує бідні країни з 
високим рівнем боргу та найменш розвинені країни світу, які мають хронічний і 
значний за обсягом дефіцит зовнішньої торгівлі… Країна включена у процеси 
міжнародного виробництва та обміну на основі асиметричної моделі, яка 
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зумовлює периферійний статус національної економіки» [339]. 
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ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ 
ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СТРУКТУРІ 

СВІТОВОГО РИНКУ ЕКСПОРТУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 
 
З розвитком ринкових відносин змінюються підходи до здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема насамперед це стосується 
експортних операцій. На сьогодні кожна країна, в тому числі і Україна, як на 
національному, так і на регіональному рівнях, намагається збільшити експорт 
товарів та водночас розширити ринки збуту. Це, своєю чергою, впливатиме на 
пришвидшення економічного зростання, посилення конкурентоспроможності 
економіки, збільшення валового внутрішнього продукту та обсягів 
виробництва, підвищення продуктивності праці. 

Аналіз сучасних тенденцій експортних операцій Львівської області 
засвідчує щорічне зростання загальних обсягів експорту товарів та обсягів 
експорту промислових товарів. Так, питома вага експорту промислових товарів 
Львівської області, які, до прикладу, експортуються за кордон у значних 
обсягах, у загальному обсязі експорту товарів Львівської області протягом 
2015-2019 років становила понад 31 % (за даними Головного управління 
статистики у Львівській області). Вагому частку у структурі експорту 
промислових товарів займає експорт електричних машин, деревини і виробів з 
деревини та меблів, однак у 2019 році відбулося скорочення обсягу експорту за 
цими товарними групами на 3,0 %, 0,1 % та 1,8 % відповідно, порівняно із 
попереднім роком. 
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У структурі світового експорту товарів частка експорту товарів 
Львівської області в період 2015-2019 років становила близько 0,01 %. Що 
стосується частки експорту промислових товарів, то тут ситуація краща – 
питома вага експорту промислових товарів Львівської області у структурі 
світового експорту промислових товарів протягом досліджуваного періоду 
становила загалом 0,02 %. Звідси очевидним стає факт, що в основі експортного 
потенціалу Львівської області лежить експорт промислових товарів. 

З огляду на те, слід детально розглянути питому вагу експорту кожного із 
видів промислових товарів у структурі світового експорту за цими товарними 
групами. З-поміж досліджуваних товарних груп, які становлять основу 
експорту промислових товарів Львівської області, найбільшу частку у структурі 
світового експорту промислових товарів займає експорт шкур, жирів та олій 
тваринного або рослинного походження, деревини і виробів з деревини, меблів, 
залишків і відходів харчової промисловості та інших готових текстильних 
виробів. 

Дані Головного управління статистики у Львівській області та 
International Trade Centre засвідчують, що протягом 2015-2019 років 
тенденційно зростала частка експорту жирів та олій тваринного або рослинного 
походження (на 0,12 % у 2019 році, порівняно із 2015 роком), шкур (на 0,17 %), 
інших готових текстильних виробів (на 0,04 %), електричних машин (на 0,01 %) 
та меблів (0,06 %) у структурі світового експорту за цими товарними групами 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка експорту промислових товарів Львівської області та їх частка у 

структурі світового експорту за цими товарними групами 

2015 2016 2017 2018 2019 

Товарні групи 
обсяг 

експорту, 
тис. дол. 
США 

частка, % 

обсяг 
експорту, 
тис. дол. 
США 

частка, % 

обсяг 
експорту, 
тис. дол. 
США 

частка, % 

обсяг 
експорту, 
тис. дол. 
США 

частка, % 

обсяг 
експорту, 
тис. дол. 
США 

частка, % 

15 жири та олії 
тваринного або 
рослинного 
походження 

74818,4 0,09 86785,4 0,10 106829,9 0,11 119636,3 0,13 186211,1 0,21 

23 залишки і 
відходи 
харчової 
промисловості 

49233,0 0,07 43495,7 0,06 23117,2 0,03 47306,5 0,06 61464,9 0,08 

27 палива 
мінеральні; 
нафта і 
продукти її 
перегонки 

747,7 0,00004 835,1 0,0001 1021,7 0,0001 845,1 0,00003 98251,9 0,004 

41 шкури 23567,3 0,08 32950,0 0,13 47974,0 0,18 55395,1 0,23 47663,5 0,24 
44 деревина і 
вироби з 
деревини 

131496,4 0,11 126447,0 0,10 154026,9 0,11 186508,9 0,13 175205,0 0,13 

61 одяг та 
додаткові речі 
до одягу, 

38450,2 0,02 44164,7 0,02 46363,8 0,02 55659,7 0,02 58056,2 0,02 
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трикотажні 
62 одяг та 
додаткові речі 
до одягу, 
текстильні 

64364,7 0,03 64366,1 0,03 71028,6 0,03 79284,0 0,03 77336,7 0,03 

63 інші готові 
текстильні 
вироби 

27980,6 0,05 29113,2 0,05 37500,1 0,06 49249,9 0,07 54623,9 0,08 

85 електричні 
машини 294101,9 0,01 306021,9 0,01 395985,1 0,02 454076,8 0,02 462779,7 0,02 

94 меблі 100597,4 0,04 0,06 130138,0 196503,7 0,08 234060,2 0,09 269006,8 0,10 
 
Питома вага експорту палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки 

Львівської області у структурі світового експорту за цією товарною групою є, 
порівняно із переліченими у табл. 1 товарними групами, найнижчою та 
становить лише 0,004 % у 2019 році. Однак, на відміну від попередніх років, 
Львівська область у 2019 році суттєво підвищила обсяг експорту за цією 
товарною групою, що дозволило зайняти їй таку нішу у структурі світового 
експорту. 

Протягом досліджуваного періоду частки експорту одягу та додаткових 
речей до одягу, трикотажного і одягу та додаткових речей до одягу, 
текстильного у структурі світового експорту за цими товарними підгрупами є 
незмінними та становлять відповідно 0,02 % та 0,03 % відповідно. 

Таким чином, проведений аналіз динаміки та структури експорту 
промислових товарів Львівської області у структурі світового ринку експорту 
промислових товарів вказує, що Львівська область за експортом окремих 
промислових товарів займає порівняно високі позиції у структурі світового 
експорту за цими товарними групами. 

Однак, незважаючи на такі позиції, для підвищення 
конкурентоспроможності промислових товарів Львівської області на світовому 
ринку вимагається проведення комплексу заходів для нарощення експортного 
потенціалу за цими товарними групами. Зокрема, при цьому, особливу увагу 
слід звернути на проведення географічної та товарної диверсифікації 
експортного потенціалу промисловості Львівської області. Це, своєю чергою, 
дозволить не тільки значно збільшити обсяги експорту промислових товарів 
Львівської області, але і зайняти більш суттєвіші частки у структурі світового 
експорту промислових товарів та розширити ринки збуту. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «BLOCKCHAIN» У ПУБЛІЧНОМУ 
УПРАВЛІННІ:  ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ  АСПЕКТИ 

 
Наприкінці ХХ ст. розпочалася інформаційна революція, яка «настільки 

експансивно увійшла в побут та професійну діяльність людей, що вже 
неможливо уявити собі життя без інформаційних технологій» [1, c. 48]. В 
Україні, як і у всьому світі проходить тотальна діджиталізація суспільства, як 
на приватно-правовому, так і публічно правовому рівні. 

9 грудня 2014 р. в Лондоні утворено Digital 5 (D5) – об’єднання провідних 
цифрових держав (Естонія, Ізраїль, Нова Зеландія, Південна Корея, 
Великобританія) для розвитку цифрової економіки. Уряди цих держав 
зобов’язалися трансформувати відносини органів влади з технологіями за 
допомогою підтримки у застосуванні відкритих стандартів і програмного 
забезпечення з відкритим вихідним кодом, а також підвищення ефективності 
цифрового уряду. Учасники Digital 5 визначили основні принципи цифрового 
розвитку: потреби користувача; відкриті стандарти; вихідний код; відкриті 
ринки; відкритий уряд (прозорість); можливості під’єднання; навчання дітей 
програмуванню; доступність цифрових послуг; обов’язок ділитися і вчитися 
[7]. Ці принципи можуть доповнюватися і вдосконалюватися з урахуванням 
нових викликів та можливостей інформаційних технологій. 

Широке застосування новітніх інноваційних підходів і технологій 
зумовило трансформацію форм і методів діяльності суб’єктів правовідносин 
для збільшення їхніх функціональних можливостей, захисту даних та 
зменшення витрат. З кожним роком збільшується кількість суб’єктів 
публічного і приватного права для підвищення рівня ефективності їх  
діяльності та результативності застосовують сучасні інформаційно-
телекомунікаційні технології (далі – ІКТ), а саме: Internet of Things, Сloud 
Technology, Blockchain, Mobile ID, Big Data. 

У лютому 2018 р. ініціатива «Глобальний договір Організації Об’єднаних 
Націй» опублікувала «Доповідь про глобальні можливості 2018» (англ. «Global 
Opportunity Report 2018»), в якій наголошено, що «технологія Blockchain та 
штучний інтелект є основою двох з чотирьох найкращих можливостей цього 
року» [8]. Крім цього, у звіті дослідницької організації IBM Institute for Business 
Value «Зміцнення довіри до уряду» зазначено, що «дев’ять з десяти керівників 
держав планують в 2018 р. інвестувати в розробку технології Blockchain у сфері 
фінансових операцій, управління активами, управління договорами і 
дотримання нормативних вимог» [6]. 

Впровадження найкращих світових практик електронного урядування 
дозволило Україні в січні 2018 р. потрапити до списку 14 держав світу 
(Австралія, Бразилія, Великобританія, Грузія, Естонія, Ізраїль, Канада, Китай, 
Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, Україна, 



 239 

Франція, Швеція), які визнано лідерами із впровадження технології блокчейн. 
Технологію блокчейн застосовують переважно у банківському, 

фінансовому та страховому секторах. Однак її потенційний вплив і 
використання у сфері публічних та приватних правововідносин ще не повністю 
досліджено. Зокрема, окремої правової оцінки потребує позиція НБУ та інших 
державних органів України щодо емісії криптовалют та правового статусу 
майнінгу. Саме тому спробуємо розглянути особливості використання ІКТ в 
Україні у сфері публічного та приватного права на прикладі технології 
Blockchain. 

Технологія блокчейн – це децентралізований або розподілений 
електронний реєстр достовірних та незмінних даних [4], що ґрунтується на 
криптографічних алгоритмах і фіксує інформацію про всі здійснені транзакції 
(правочини) у цифровому просторі за допомогою створення блоків-транзакцій 
[5, с. 41-42]. Blockchain, як відкритий, розподілений публічний реєстр, містить 
базу даних про всі раніше здійснені операції та дозволяє ефективно й 
оперативно виконувати операції між двома сторонами в режимі реального часу, 
де всі транзакції перевіряються і підтримуються децентралізованою мережею 
комп’ютерів. Важливо, що записи зберігаються в зашифрованому вигляді 
одночасно у всіх учасників системи й автоматично оновлюються з кожним 
внесенням змін. Користувачі виконують роль колективного нотаріуса, який 
підтверджує правдивість інформації в базі даних, і забезпечують захист від 
маніпуляцій та зловживань. Завдяки технології блокчейн кожен договір, 
процес, завдання та платежі матимуть цифровий запис, який можна буде 
ідентифікувати, перевірити, зберегти і поділитися ним. 

Британська дослідниця Меланія Свон у книжці «Блокчейн: схема нової 
економіки» (англ. «Blockchain: Blueprint for a New Economy») [9], враховуючи 
сучасні та потенційні технологічні аспекти  блокчейн, виділяє етапи еволюції 
технології: блокчейн 1.0 – це валюта. Криптовалюта використовується для 
здійснення цифрових переказів і платежів. Найпоширенішою сучасною 
електронною валютою є Біткоїн, концепція якої викладена 2008 р. Сатоші 
Накамото у статті «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (англ. 
«Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System») [10]; блокчейн 2.0 передбачає 
можливість діяльності з різними видами фінансових транзакцій, зокрема 
операції з цінними паперами, акціями і частками компаній, інструментами 
краунфандингу, борговими зобов’язаннями, пенсійними фондами та похідними 
фінансовими інструментами (форварди, ф’ючерси, опціони та свопи); блокчейн 

3.0, сфера якого виходить за межі економічної та фінансової сфери й 
поширюється на державне управління, охорону здоров’я, науку, освіту, 
культуру й мистецтво [9]. 

Однією з найпоширеніших сфер застосування Blockchain є ведення 
земельних реєстрів. Так, у 2017/2018 р. зросла кількість держав (Бермудські 
Острови, Гондурас, Грузія, Руанда, Бразилія, Швеція, штат Андхра-Прадеш в 
Індії, місто Саут-Берлінгтон в окрузі Читтенден, штат Вермонт (США), Японія, 
місто Дубай в ОАЕ), які працюють над впровадженням систем реєстрації 
земельних та майнових прав на основі Blockchain. Однак слід враховувати, що 
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всі випадки побудови реєстрів на основі технології блокчейн поки що 
функціонують як експериментальні проекти. Урядовці впроваджують цю 
технологію для вдосконалення процесів реєстрації майнових прав, зменшення 
часу для укладення й реєстрації угод щодо права власності на земельні ділянки, 
унеможливлення вчинення шахрайських дій та помилок під час процедури 
реєстрації відповідних прав. 

Першими пілотними проектами в Україні, в яких використовується 
система зберігання та захисту даних Blockchain, є проведення електронних 
земельних торгів, робота Державного земельного кадастру [3], Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно і «Системи електронних торгів 
арештованим майном» («СЕТАМ») [9]. 

Практика використання технології блокчейн у сферах, що передбачають 
реєстрацію, зберігання та обробку даних, демонструє значні переваги в 
порівнянні з традиційними інформаційними технологіями. Блокчейн забезпечує 
високоефективні механізми захисту цілісності та доступності інформації і 
дозволяє створювати повністю децентралізовані системи. Інтеграція рішень, 
основаних на технології блокчейн, у систему електронного урядування 
дозволяє трансформувати, оптимізувати та навіть автоматизувати 
адміністративні процедури в державному і муніципальному секторах у таких 
сферах, як реєстрація майнових прав, функціонування реєстрів документів 
(дипломи, сертифікати, ліцензії), міграційний контроль, ідентифікація особи та 
інших сервісів електронного урядування. 

Однак на сучасному етапі потребують правового врегулювання: 
юридичний статус технології блокчейн, питання зберігання, володіння, 
використання та проведення операцій за допомогою цієї технології, правового 
статусу відповідальних суб’єктів за її функціонування, порядок доступу до 
інформації в системі, відносин між володільцями інформації та власником 
системи (між власником системи та користувачем), умови обробки інформації в 
системі, забезпечення захисту інформації в системі. 

Подальше розширення сфери використання технології блокчейн у сфері 
публічних відносин сприятиме зменшенню кількості державних службовців, 
усуненню корупціогенних чинників, дебюрократизації сфери адміністративних 
послуг, створенню сприятливого середовища для поліпшення інвестиційного 
клімату для розвитку та підтримання інноваційних технологій, а також 
поліпшення діалогу між бізнесом, громадянами та владою в Україні. 

У приватній сфері відносин є чимало загроз при використанні технологій 
блокчейну та криптовалют: 1) використання криптовалют як платіжного 
елементу у злочинних цілях (наркоторгівля, порно тощо); 2) ухилення від 
сплати податків; 3) побудова шахрайським схем та фінансових пірамід з 
використанням технологій блокчейн. Позиція уряду України щодо можливості 
використання цих технологій доволі консервативна. При цьому, стан 
суспільних відносин такий, що незалежно від позиції держави розвиток і 
використання технологій блокчейн, криптовалют в Україні зростає щодня. І 
загальне благо від цих технологій не може бути нівельоване його 
використанням у незаконних цілях. 
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ТА ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ 
ПРОБЛЕМНОСТІ  БАНКІВ 

 

Сучасні умови функціонування банківських систем країн світу 
характеризуються, насамперед, стійкими тенденціями до поглиблення 
глобалізаційних та кризових явищ у фінансовому секторі світового 
господарства. Рівнозначно ці тенденції стосуються і банківської системи 
України, рівень інтегрованості якої до глобальних фінансових ринків великою 
мірою визначається ступенем розвиненості й ефективності банківського 
регулювання та нагляду. В таких умовах реформа банківської системи будь-
якої країни, зокрема системи нагляду за її діяльністю, є умовою успішної 
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інтеграції до світової економіки. В Україні банківська реформа, в тому числі, 
вдосконалення та розробка нових підходів і правил банківського нагляду в 
умовах суперечливого розвитку її банківської системи, мають істотне значення 
для поглиблення диверсифікованості економіки та стійкого довгострокового 
економічного зростання. 

Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи 
на світових фінансових ринках дозволить достатньою мірою забезпечити 
грошовими ресурсами процеси розвитку економіки нашої держави, тому в 
останні роки Національний банк України проводить глибоке реформування 
банківського сектору. 

Банківський нагляд – система заходів щодо контролю та активних 
впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення 
дотримання банками та іншими особами, стосовно яких НБУ здійснює 
наглядову діяльність, законодавства України і встановлених нормативів з 
метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів 
вкладників та кредиторів банку [1, с. 91]. 

Національний банк України здійснює банківський нагляд на 
індивідуальній та консолідованій основі та застосовує заходи впливу за 
порушення вимог законодавства щодо банківської діяльності. 

Банківський нагляд на консолідованій основі – це нагляд, що 
здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою 
забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які 
наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, 
моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному 
Національним банком порядку [2]. 

НБУ здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та 
безвиїзного нагляду. Завданнями банківського регулювання та нагляду є: захист 
інтересів клієнтів і вкладників, які розміщують свої кошти в банках, від 
неефективного управління та шахрайства; створення конкурентного 
середовища в банківському секторі; забезпечення прозорості банківського 
сектору; підвищення стійкості та ефективності банківської діяльності; 
підтримка необхідного рівня стандартів і професіоналізму в банківському 
секторі. 

Основними принципами організації сучасного банківського нагляду є: 
1) багаторівневість системи нагляду за банками; 
2) постійне вдосконалення нормативного та методичного забезпечення 

наглядових процесів; 
3) вдосконалення наукового, матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення банківського нагляду; 
4) постійне підвищення кваліфікації спеціалістів банківського нагляду; 
5) посилення публічності та прозорості фінансового стану банків, широке 

використання механізмів ринкової самодисципліни; 
6) використання досвіду інших країн, запровадження міжнародних 

стандартів і кращої практики банківського нагляду [3]. 
Нагляд за діяльністю банківських установ визначається на підставі 
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аналізу: видів і структури активних операцій (напрямки розміщення коштів 
банку); видів і структури пасивних операцій (джерел коштів банку); підходів до 
управління капіталом і капіталізацією банку; ліквідності банку та ліквідності 
балансу банку; збалансованості витрат і доходів, а також рівня прибутковості 
банку; рівня адміністративно-господарського, фінансового та стратегічного 
управління (менеджменту); рівня ризик-менеджменту в банку; системи 
внутрішнього контролю та аудиту; характеру взаємозв’язків банку з клієнтами 
та кредиторами тощо. 

Ефективна система банківського нагляду має бути здатна ефективно 
розробляти, впроваджувати, здійснювати моніторинг та контролювати 
виконання наглядової політики за нормальних та стресових економічних та 
фінансових умов. Органи нагляду мають реагувати на зовнішні умови, які 
можуть негативно вплинути на банки та банківську систему. 

До факторів, які визначають ступінь проблемності банку та впливають на 
адекватність застосування Нацбанком заходів наглядового реагування, 
відносять характер допущених банком порушень, причини, які зумовили 
виникнення виявлених порушень, загальний фінансовий стан банку та розмір 
можливих негативних наслідків для кредиторів і вкладників даної банківської 
установи. 

Національним банком України також розроблена система показників 
раннього реагування, згідно з якою проводиться рання діагностика 
проблемності банку з метою превентивного втручання банківського нагляду в 
діяльність банківської установи в разі виникнення у неї певних проблем. При 
цьому здійснюється оцінка: рівня капіталізації, ліквідності та 
платоспроможності банку; якості та ризикованості активів; стабільності та 
якості ресурсної бази; ефективності діяльності банку. 

За показниками раннього реагування НБУ оцінці підлягають п’ять 
напрямків результативності роботи банку, а саме: рівень капіталізації, 
ліквідність і платоспроможність банку, якість і ризиковість активів, 
стабільність і якість ресурсної бази, а також ефективність діяльності банку. 
Кожна з цих позицій аналізується за певною кількістю показників, які мають 
установлені граничні значення, здебільшого встановлені окремо для кожної 
групи банків, з якими порівнюється визначена величина оцінюваного банку, і в 
результаті всіх порівнянь банківським наглядом виноситься рішення про 
необхідність і можливість застосування відповідних заходів наглядового 
реагування до даної банківської установи. 

Світова фінансова криза виносить на перший план проблему 
врегулювання проблемності банківських установ. Зокрема, місія Міжнародного 
валютного фонду в Україні рекомендує приділяти більше уваги питанню 
врегулювання ситуацій з проблемними банками та кризовому менеджменту в 
Україні. До найбільш дієвих та ефективних способів розв’язання проблемності 
банківських установ відносять наступні заходи: 

• розробка плану реструктуризації та реорганізації банку; 
• злиття з іншим банком або поглинання іншим банком (в міжнародній 

практиці цей метод має назву M&А); 
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• купівля банку з прийняттям зобов’язань або поступова ліквідація; 
• націоналізація проблемного банку державою [4, с. 26]. 
У вітчизняній банківській практиці в якості заходу наглядового 

реагування також застосовується практика введення Національним банком 
України тимчасових адміністрацій до проблемних банків, яка регулюється 
законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ. Згідно із 
Законом України «Про банки і банківську діяльність» тимчасова адміністрація 
представляє собою процедуру, що застосовується Національним банком 
України з метою забезпечення збереження капіталу й активів банку, оцінки 
його фінансового становища та вжиття відповідних заходів щодо приведення 
його діяльності відповідно до вимог банківського законодавства, відновлення 
його платоспроможності й ліквідності, стабілізації діяльності банку, усунення 
виявлених порушень, причин і умов, що призвели до погіршення фінансового 
становища. 

Проблемний банк може з ряду причин бути привабливим для інвестора. 
Причиною його зацікавленості може бути доступ до певного сегмента ринку, 
купівля визначеного обсягу вигідних депозитів або розширення власної мережі. 
В такій ситуації наглядовий орган повинен вжити термінових заходів для 
організації процесу злиття чи поглинання до того, як активи проблемного банку 
знеціняться. При цьому покупець повинен мати повну і достовірну інформацію 
про всі прояви нестабільності проблемного банку. 

Злиття чи поглинання як спосіб розв’язання проблемності банківської 
установи, має певні переваги: 

- наслідки проблемності банку для ринку мінімізуються, оскільки не 
відбувається призупинення надання банківських послуг клієнтам проблемного 
банку; 

- виявляються повністю захищені права вимоги вкладників і кредиторів, 
оскільки всі активи проблемного банку передаються покупцю;  

- зводяться до мінімуму витрати платників податків і системи 
страхування вкладів, оскільки проблемний банк залишається діючою 
юридичною особою і відсутні потенційні витрати на відшкодування втрат 
клієнтів цього банку у разі його банкрутства [4, c. 27]. 

Якщо банк планує стратегію виходу на нові ринки, то до уваги треба 
взяти такі фактори: співвідношення ризику й прибутковості; бізнес-цілі, 
спеціалізація та імідж організації; вимоги до величини капіталу; відповідні 
законодавча й нормативна бази; діяльність конкурентів; ринкові умови 
економіки. 

Основними перевагами, що досягаються при злитті й приєднанні, як 
правило, є: 

1) досягнення ефекту фінансової та операційної синергії; 
2) швидке набуття бажаних темпів росту й збільшення рівня 

рентабельності за рахунок збільшення обсягу операцій;  
3) завоювання нового сегмента ринку;  
4) можливість для банку зайняти місце в рейтингу в числі кращих серед 

банків країни, регіону чи групи; 



 245 

5) набуття високого рівня спеціалістів, що доповнює чи перевищує 
рівень знань і кваліфікації попереднього персоналу.  

У найближчі декілька років на українську банківську систему чекає 
період злиття і поглинання. Стабільність сектора залежатиме від своєчасних дій 
НБУ. За переконанням банківських експертів, злиття і поглинання у сфері 
банківського бізнесу можуть стати найдієвішим інструментом збільшення 
ефективності функціонування фінансової сфери України. 

Наступним варіантом розв’язання кризових явищ проблемного банку 
може стати рішення про націоналізацію банку, яке приймається, як правило, у 
тому випадку, коли за короткий термін не вдається знайти інвестора. У 
міжнародній практиці у такому випадку орган, який видав ліцензію, закриває та 
ліквідовує слабкий банк, при цьому засновується новий банк, що має статус 
«міст-банку», і належить державі. 

Якщо проаналізувати міжнародну практику управління проблемними 
активами банків, то можна зазначити, що заходи із подолання проблемності 
банків можуть бути централізовані, коли кризові явища спостерігаються в 
більшості системоутворюючих банків країни, та децентралізовані, коли 
труднощів зазнає відносно невелика кількість банків. При цьому слід 
наголосити, що при централізованому варіанті вирішення проблемності банків 
можливий викуп проблемних активів банків самим центральним банком країни, 
чи – створення спеціальної державної структури з роботи з проблемними 
активами банківських установ. При децентралізованому варіанті вирішення 
проблемності банків ініціатива з подолання труднощів надається самим банкам. 

Зважаючи на глибину кризи та частку проблемності банків України, для 
вирішення поставлених завдань можлива передача проблемних банків або в 
управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або створення 
спеціалізованого державної установи з роботи з проблемними активами, метою 
якої буде управління майном банкрутів або викуп безнадійних активів у 
кредитно-фінансових установ. 

В умовах, що склалися, важливо також не допускати збільшення частки 
проблемних активів банку понад межу 15 %, тому що надмірна частка 
проблемних кредитів в кредитному портфелі банку значно вичерпує резервні 
можливості банківської установи, що негативно впливає на її можливість 
захищати себе від інших банківських ризиків, і в результаті може призвести до 
втрати банком значної частки капіталу, і як результат – втрати 
платоспроможності. Окрім того, для відновлення ліквідності банківської 
системи України важливо також розблокувати ринок міжбанківських кредитів 
шляхом надання гарантій Уряду за участю Національного банку. 

Отже, державне регулювання та нагляд банківської діяльності являє 
собою об’єктивний процес, основою якого є вплив НБУ на банківську систему 
через застосування певних підходів, методів та інструментів, що є в її 
розпорядженні та реалізуються через нормативно-правову базу. Головна мета 
державного регулювання діяльності банків – посилення 
конкурентоспроможності, безпека та фінансова стабільність банківської 
системи. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ 
ЛАНЦЮГІВ  ДОДАНОЇ  ВАРТОСТІ 

 

Безліч вчених стверджують, що глобалізація дала можливість своєрідної 
оптимізації світової економіки. Власне, спалах «COVID-19» спричиняє 
поточний економічний спад і одночасно повну переорієнтацію логістики 
світової торгівлі. Основою є формування надійної системи моніторингу 
постачальників, яка також відображає вагомість вибору спеціалістів із 
постачання. 

Глобальний ланцюг доданої вартості – це сукупність заходів для розробки 
продуктів або послуг, слідуючи його концепції через послідовні етапи 
виробництва (включаючи комбінацію фізичних змін сировинних компонентів 
та внеску супутніх виробничих послуг), завершуючи доставкою кінцевому 
споживачу та після продажні послуги чи товару [1, с. 4]. 

На рис. 1 подано основний принцип функціонування глобальних 
ланцюгів доданої вартості із виробництва машинобудівного обладнання. 

Відповідно до стандарту «ISO 9001:2000», аутсорсинг – це процес 
передачі непрофільних функцій на виконання зовнішньою стороною. 
Основними ознаками аутсорсингу є довготривалі ділові зв'язки на основі 
контрактних договорів між підприємством і аутсорсером, оскільки для 
аутсорсера передана функція є основним видом діяльності [3, 4]. 

Офшорний аутсорсинг – це аутсорсинг за участі аутсорсингових компаній 
за межами країни-замовника [3, с. 241]. 

Різниця між аутсорсингом та офшорингом полягає в тому, що офшоринг 
стосується зовнішньої економічної діяльності. Аутстафінг – це залучення до 
роботи конкретних фахівців з агентства «В», без їх включення в штат 
замовника послуги. Іншими словами, компанія «А» не наймає працівників, а 
працює з юридичною особою «В», на яку оформлені необхідні для бізнесу 
фахівці. 
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Рис. 1 Функціонування глобальних ланцюгів доданої вартості на прикладі 
машинобудівного підприємства 

 
Поняття "аутсорсинг" означає "використання зовнішніх засобів" [2, с. 156].  
 
 
 

Рис. 1. Функціонування глобальних ланцюгів доданої вартості  
на прикладі машинобудівного підприємства 

* побудовано автором. 

Відзначимо, що розвиток глобальних ланцюгів створення вартості часто 
описують як нелінійний процес, що відтворює своєрідну дугу, що отримала 
назву "усміхнена крива" (англ. smiling curve). Свого часу першим хто описав 
"усміхнену криву" став генеральний директор «ACER Computer's», Стен Шіх, у 
1992 р. Основна ідея кривої, за його словами, полягає в наступному: під час 
виробництва або комплектації продукту створюють менше доданої вартості, 
ніж на попередніх (дослідження, інноваційна діяльність, дизайн) і майбутніх 
етапах (логістика, маркетинг, після продажне обслуговування). С. Шіх 
відзначив, що під час виробництва (комплектації) компанія отримує прибутки 
тільки завдяки ручній праці, натомість вищу додану вартість створюють 
розумовою працею [5, c. 174]. 

Такого роду інтеграційні методи господарювання вимагають гармонізації, 
координації та уніфікації економічної і соціальної політики держав. 
Гармонізація передбачає, з одного боку, збереження важелів контролю держави 
над економічними процесами, а з другого – потребує адаптації національного 
законодавства до спільно вироблених нормативно-правових принципів. 
Гармонізація і централізація є виправданими до тієї міри, до якої вони 
врівноважують розподіл та споживання суспільних благ у межах інтеграційного 
об’єднання. Крім того, ці процеси є чутливими до конкурентної політики, 
метою якої є зміцнення ринкового середовища в інтеграційному просторі. 
Координація означає добровільне узгодження тих чи інших сфер економічної 
політики. Уніфікація здійснюється на вищих рівнях економічної інтеграції. Для 
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прикладу, у Європейському Союзі сьогодні вона охоплює монетарну політику. 
Методи та інструменти міжнародної економічної інтеграції не залишаються 
незмінними. Вони трансформуються в процесі поглиблення і диверсифікації 
інтеграційних утворень. Зокрема, останнім часом у науковій літературі 
обговорюються такі поняття, як неофункціоналізм, що передбачає підвищення 
ролі національних урядів у процесі інтеграційного об’єднання, та 
неоінституціоналізм, коли інтеграційні проблеми вирішуються на 
наднаціональному рівні шляхом узгодження і розробки спільної економічної 
політики [6, с. 9-11]. 

Зауважимо, що визначними є теоретичні узагальнення представників 
неофункціоналізму, насамперед Е. Хааса, який не тільки підкреслив 
визначальну роль політичного фактора в процесі інтеграції, зокрема як фактора 
творення постнаціональних політичних спільнот, поступову інтеграцію у 
сферах «низької» та «високої» політики [7], але й визначив європейську 
інтеграцію як цілком якісний процес, котрий не можна ототожнювати з 
міждержавною чи міжурядовою співпрацею. 

Політична нестабільність України являється негативним чинником на 
шляху формування та функціонування не лише глобальних ланцюгів доданої 
вартості, а також формування міжнародного економічного іміджу держави. 
Невдачі соціально-економічних перетворень, що викликали, серед інших 
проблем, посилення соціально-економічної диференціації регіонів, висунули на 
перший план завдання пошуку нових інструментів ефективного реформування. 

Відповідно у звіті ЮНКТАД (доповідь про світові інвестиції, WIR20) не 
лише підсумовується вплив «COVID-19» на прямі іноземні інвестиції, але 
також розглядається майбутнє щодо потенційного розвитку міжнародної 
виробничої системи протягом 2021-2030 років. Автори звіту намагаються 
запропонувати всеосяжну аналітичну базу, щоб окреслити ймовірні шляхи 
розвитку та рішення у галузі економічної політики. Оскільки, 2030 – це також 
дата реалізації цілей сталого розвитку ООН. Звіт «WIR20» з’являється у 
критичний момент, що робить оцінку впливу очікуваних змін на прямі іноземні 
інвестиції в найближчі роки ще більш важливою. ЮНКТАД аналізує прямі 
іноземні інвестиції та діяльність транснаціональних корпорацій протягом 30 
років. За цей час міжнародне виробництво пережило двадцять років 
динамічного зростання, а потім десять років стагнації. 

Транскордонні потоки від інвестицій у матеріальні виробничі фонди 
перестали зростати у другій декаді 21 століття, динаміка торгівлі ослабла, а 
обмін у глобальних ланцюгах доданої вартості навіть зменшився. 

Глобальні ланцюги створення вартості зазнали серйозних ударів від кризи 
«COVID-19». Проте наявність вірусу – не єдиний фактор цих радикальних змін. 
Криза, спричинена пандемією, додала до попередніх потужних викликів, з 
якими стикалася транснаціональна виробнича система у зв'язку з новою 
промисловою революцією, розгулом економічного націоналізму та 
необхідністю забезпечення сталого розвитку. 

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що наслідки 
для глобальної економіки від коронавірусу залежатимуть головним чином від 
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його тривалості в Китаї, а також можливого поширення на інші країни, 
оскільки тривалі й більш серйозні спалахи призведуть до різкого й затяжного 
уповільнення економічного зростання в Китаї. Глобальний негативний ефект 
буде посилений серйознішими перебоями в ланцюгах поставок [8]. 

Функціонування глобальних ланцюгів доданої вартості відкриває 
можливості, які розвинені, і країни, що розвиваються, повинні вигідно 
використовувати, адже існує залежність між збільшенням участі країнами в 
глобальних ланцюгах створення вартості та зростанням їх валового 
внутрішнього продукту. Існує два основних типи ланцюгів: ланцюги доданої 
вартості, керовані покупцями, та ланцюги, керовані виробниками. Ця 
відмінність має важливе значення, оскільки динаміка стосунків і взаємодій, які 
вони викликають, є різною. 

Все більшої популярності набуває так званий «інноваційний офшоринг» – 
це залучення в науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки 
кваліфікованих спеціалістів із менш розвинених країн – Південної Африки, 
Індії, Китаю, Бразилії, Росії та України. 

Відповідно, офшоринг, започаткований в кінці XX ст., зазнав розвитку та 
поширення, як можливість для великих корпорацій, які всі кинулися на пошуки 
«дешевої» робочої сили. При цьому кожна компанія зверталася до цієї практики 
через індивідуальні причини і діяла згідно з власною, розробленою на свій 
страх і ризик, стратегією аутсорсингу за кордоном. 

По суті офшоринг – це прояв порівняльних переваг, поєднане з усіма 
вигодами і витратами такого процесу. При цьому країна, що приймає діяльність 
з надання послуг, виграє за рахунок країни, що виводить послуги в офшор, 
завдяки створенню робочих місць, залученню інвестицій. Згідно з оцінкою 
Світового банку в країнах "сімки" це призведе до втрати 1-5 % робочих місць. 
США втратять, на думку деяких дослідників, до 2022 року в секторі послуг до 4 
млн. робочих місць. При цьому якщо втеча капіталів і "відмивання" грошей 
пов'язані з групою традиційних офшорних юрисдикцій, то офшорні послуги 
зосереджені в основному в декількох країнах (понад 70 % цього ринку припадає 
на Ірландію, Індію, Канаду і Ізраїль, стрімко зростає частка країн центральної 
та східної європи, а також України). 

До прикладу, із Центру космічних польотів НАСА на острові Воллопс 
(штат Віргінія, США) 17 листопада 2018 р. було здійснено успішний запуск 
ракети-носія «Антарес». Основну конструкцію першого ступеня ракети-носія 
розробило Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» та 
виготовило Державне підприємство Виробниче об'єднання «Південмаш» у 
кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), 
«Київприлад», «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» 
(Чернігів) тощо. Це був дев'ятий пуск «Антарес», здійснений за контрактом із 
НАСА. Отож, 17 квітня 2019 р. о 23 год. 46 хв. за київським часом відбувся 
десятий вдалий запуск «Антареса», підтримка якого відбувалася з території КБ 
«Південне» в режимі реального часу. Проект є вдалим прикладом кооперації 
підприємств космічної галузі України в міжнародних космічних проектах, 
сталої зовнішньоекономічної діяльності та успішної присутності української 
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ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку [10]. 
Неможливо повністю зупинити процеси глобалізації, особливо зараз у 

часи пандемії. Однак, звичайно, ми прокинемось у зовсім іншій світовій 
економічній та геополітичній системі. Географічна структура постачання 
сировини та напівфабрикатів, безумовно, незначно зміниться. Це стосується, 
серед іншого, відносин між економіками європейських країн та Китаю - 
пандемія точно показала велику залежність від китайського ланцюга створення 
вартості всієї європейської економіки. Наприклад, уже говорять про збільшення 
європейського виробництва певних продуктів із сектору "білої економіки" 
таких, як захисні маски, костюми медичне обладнання та матеріали. Питання 
полягає в тому, чи відбудуться ці зміни насправді і як довго їх очікувати, чи це 
лише політичні заявки, продиктовані теперішніми проблемами у 
функціонуванні глобальних ланцюгів доданої вартості. Проте, ці ланцюги 
створення доданої вартості будуть відбудовані за рахунок зростання 
європейської економіки. Можливо зміститься курс розвитку стратегічних 
галузей економіки. 
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 
В КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА: 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ  АСПЕКТ 
 

Ліквідністю називається здатність підприємства розраховуватися в 
встановлені терміни зі своїми кредиторами, інвесторами, постачальниками та 
іншими суб'єктами, щодо яких виникають боргові зобов'язання наявними 
оборотними ресурсами шляхом швидкого конвертування їх у грошові кошти. 

Аналіз і оцінка ліквідності балансу підприємства проводиться як 
внутрішніми аналітичними службами, так і сторонніми оцінювачами. Це 
важлива інформація, яка дозволяє зробити висновки про платоспроможність 
компанії, її фінансову стабільність та інвестиційну привабливість. 

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу, що 
згруповані за ознакою ліквідності та розташовані у порядку її спадання, зі 
статтями пасиву, що згруповані за ознакою строковості та розміщені в порядку 
збільшення термінів погашення зобов’язань. Для визначення ліквідності 
балансу групи активів і пасивів зіставляють між собою [3]. 

Залежно від ступеня ліквідності активи підприємства розділяються на 
такі групи: А1 – високоліквідні – «грошові кошти і поточні фінансові 
інвестиції»; А2 – швидколіквідні – уся дебіторська заборгованість, що буде 
погашена за умовами договорів; А3 – повільноліквідні – запаси, поточні 
біологічні активи, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів; А4 – 
важколіквідні необоротні активи та необоротні активи, утримувані для продажу 
та групи вибуття. 

Пасиви балансу групуються за терміновістю їхньої оплати: П1 – 
найтерміновіші – поточна кредиторська заборгованість; П2 – короткострокові –
короткострокові кредити банків; П3 – довгострокові – довгострокові 
зобов'язання і забезпечення; П4 – постійні –зобов'язання перед власниками, 
формування власного капіталу та зобов’язання пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу та групами вибуття. 

Проаналізуємо баланс агрофірми ТОВ «Апогей Агро» на предмет його 
ліквідності на основі даних фінансової звітності за період 2017-2019 рр. 
(табл. 1-3). 

Таблиця 1 
Ранжування груп активів та пасивів та їх розрахунок на основі Балансу 

Група активів та пасивів  Розрахунок за Ф№1-м Баланс (Звіт про фінансові 
результати малого підприємництва) 

Активи балансу за ознакою ліквідності 
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Високоліквідні активи (А1) р.1160 + р.1165 
Швидколіквідні активи (А2) р.1125 + р.1130 + р.1135 + р.1140 + р.1145 + р.1155 + р.1190 
Повільноліквідні активи 
(А3) 

р.1100 + р.1170 

Важколіквідні активи (А4) р.1095 + р.1200 
Пасиви балансу за терміновістю їхньої оплати 

Найтерміновіші 
зобов’язання (П1) 

р.1615 + р.1620 + р.1625 + р.1630 + р.1635 + р.1640 + 
р.1645 + р.1650 + р.1660 + р.1670 + р.1690 

Короткострокові пасиви (П2) р.1600 + р.1605 + р.1610 
Довгострокові пасиви (П3) р.1595 
Постійні пасиви (П4) р.1495 + р.1665 

 
Таблиця 2 

Агреговані дані для аналізу ліквідності балансу, тис. грн 

Ранжуван
ня активів 
балансу 

2017 р.  2018 р. 2019 р. Ранжуван
ня 
пасивів 
балансу 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

(А1) 176,1 379,0 76,5 (П1) -- 27799,7 11499,4 
(А2) 3959,3 10700,2 6332,1 (П2) 4751,2 7100,9 28072,1 
(А3) 22816,7 17951,8 37461,4 (П3) 3542,5 3542,5 3542,5 
(А4) 9725,5 37830,0 42018,3 (П4) 33157,6 43313,0 61061,5 
Баланс  41154,0 81458,8 103878,2 Баланс 41154,0 81458,8 103878,2 

 
Для визначення ліквідності балансу підприємства необхідно зіставити 

розрахунки за групами активів і зобов’язань. Баланс буде вважатися ліквідним 
за умови дотримання таких співвідношень між групами активів і зобов’язань: 

А1≥П1;  А2≥П2;  А3≥П3;  А4≤П4. 
Таблиця 3 

Аналіз ліквідності балансу агропідприємства, тис. грн 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
А1(176,1)≥П1(0) 
зберігається 

А1 (379,) ≥ П1(27799,7) 
не зберігається 

А1( 76,5) ≥П1 (11499,4) 
не зберігається 

А2(3959,3) ≥П2(4751,2) 
не зберігається 

А2(10700,2) ≥П2(7100,9) 
зберігається  

А2(6332,1) ≥П2(28072,1) 
зберігається 

А3(22816,7)≥П3(3542,5) 
зберігається 

А3(17951,8) ≥П3(3542,5) 
зберігається 

А3(37461,4) ≥П3(3542,5) 
зберігається 

А4(9725,5) ≤П4(33157,6) 
зберігається  

А4(37830,0)≤П4(43313,0) 
зберігається 

А4(42018,3)≤П4(61061,5) 
зберігається 

З огляду на вищезазначені розрахунки, можна зробити висновок, що 
протягом 2017-2019 років ліквідність балансу ТОВ «Апогей Агро» є 
абсолютною, крім позиції по А1П1 у 2018-2019 рр. Це свідчить про достатність 
у підприємства власних оборотних засобів, що забезпечує його фінансову 
стійкість. У 2018 та 2019 рр. на момент складання балансу у підприємства не 
було достатньо найбільш високоліквідних активів (готівки) для покриття 
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найтерміновіших зобов’язань (щоб розрахуватись з кредиторами за товари, 
роботи, послуги). Проте, така ситуація часто трапляється на 
сільгосппідприємствах які реалізують свою продукцію тоді, коли є вигідна 
цінова пропозиція або потрібні кошти. 

Аналіз ліквідності балансу водночас дозволяє розглянути структуру 
капіталу. При виявленні відхилень, негативних тенденцій можна зробити 
своєчасні дії з усунення подібних явищ. Це значно підвищує стабільність і 
платоспроможність організації. Якщо компанія вчасно розплачується за своїми 
боргами, а також гармонійно розвивається, вона стає привабливою для 
інвесторів. Це відкриває для підприємства нові перспективи і можливості. Тому 
аналіз ліквідності проводиться будь-якою організацією. 

Аналіз ліквідності є важливим етапом оцінки фінансового стану 
підприємств. 

М. Я. Коробов стверджує, що фінансовий стан підприємства потрібно 
також оцінювати з позиції ймовірності банкрутства, оскільки розрахунок 
показників, що характеризують рівень імовірності банкрутства підприємства, 
дає змогу своєчасно виявити недосконалість та попередити банкрутство [5]. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТРИКОМПОНЕНТНОГО ПОКАЗНИКА 

 

Фінансова стійкість підприємств галузі сільського господарства може 
оцінюватися абсолютними і відносними показниками. Найбільш часто 
практикується застосування методики аналізу фінансової стійкості за оцінкою 
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забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування, віднісши 
аналізований суб'єкт до одного з типів стійкості: абсолютної, нормальної, 
нестійкою і кризовою. Разом з тим в цій же методиці використовується умовне 
порівняння запасів і витрат з джерелами їх фінансування. 

Аналіз фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств 
проводиться, в основному, на основі розрахунку покриття запасів власними 
оборотними засобами. Подібний аналіз використовується користувачами для 
того, щоб перевірити, в якому обсязі і які джерела коштів покривають запаси на 
підприємстві. Про рівні і ступені фінансової стійкості господарюючого суб'єкта 
можна судити на основі того, які джерела коштів використовуються для 
формування запасів. 

Аналіз забезпеченості запасів підприємства джерелами їх формування 
здійснюється в послідовності, яка наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показники, що розкривають наявність джерел формування  

запасів підприємства 

Показник 
Позначення 
показника 

Формула 
для розрахунку 

Фактори моделі 

Наявність (+) / 
відсутність (-) 
власних 
оборотних засобів 

ВОК ВК-НА ВОК - власний оборотний каптал 
ВК - власний капітал (підсумок 1 
розділу Пасиву Балансу) 
НА - необоротні активи (підсумок 1 
розділу активу Балансу) 

Наявність (+) / 
відсутність (-) 
власних і 
довгострокових 
засобів  

ВіДЗ ВК-НА+ДЗ 
або  
ВОК +ДЗ  

ДЗ – довгострокові зобовязання 
(підсумок 2 розділу балансу 
«Довгострокові зобов’язання») 

Наявність (+) / 
відсутність (-) 
загальних джерел 
формування 
запасів 

ЗДж ВК-НА+ДЗ +КЗ 
або 
ВіДЗ+КЗ 

КЗ – короткострокові зобов’язання 

Різниця між розділами бухгалтерського балансу «Необоротні активи» та 
«Власний капітал» визначає наявність власних оборотних коштів підприємства. 
При їх недостатності господарюючий суб'єкт може звертатися за отриманням 
довгострокових позикових кошти, а саме – кредитів і позик. При цьому, 
величина основних (загальних) джерел формування запасів визначається, 
враховуючи короткострокові і довгострокові позикові джерела. 

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають 
три показника забезпеченості їх джерелами формування, наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Показники забезпеченості запасів підприємства джерелами їх формування 

Показник 
Формула 

для розрахунку 
Фактори моделі 

Надлишок (+) / (ВК-НА)-З ВК - власний капітал (підсумок 
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недостатність (-) власних 
оборотних засобів 

1 розділу Пасиву Балансу) 
НА - необоротні активи 
(підсумок 1 розділу активу 
Балансу) 
З – запаси  

Надлишок (+) / 
недостатність (-) власних і 
довгострокових засобів 

(ВК-НА+ДЗ)-З ДЗ – довгострокові зобовязання 
(підсумок 4 розділу балансу 
«Довгострокові зобовязання) 

Надлишок (+) / 
недостатність (-) загальної 
величини усіх джерел 
формування запасів  

(ВК-НА+ДЗ +КЗ)-З КЗ – короткострокові 
зобовязання 

На основі таблиці 2 потрібно розрахувати надлишок або нестачу засобів 
для забезпечення запасів господарюючого суб'єкта джерелами їх формування. 

Наведені показники забезпеченості запасів відповідними джерелами 
фінансування трансформують в трьохфакторну модель (М): 

М = (∆ВОК; ∆ВіДЗ; ∆ЗДж). 
Ця модель виражає тип фінансової стійкості підприємства. На практиці 

зустрічаються чотири типи фінансової стійкості (табл. 3). 
Таблиця 3 

Типи фінансової стійкості підприємства 

Тип фінансової 
стійкості 

Тривимірна 
модель 

Джерела 
фінансування 

запасів 

Коротка характеристика фінансової 
стійкості 

Абсолютна 
фінансова 

М = (1, 1, 1) Власні оборотні 
кошти (чистий 
оборотний капітал)  

Високий рівень платоспроможності. 
Підприємство не залежить від 
зовнішніх кредиторів (позикодавців) 

Нормальна 
(звичайна) 
фінансова 
стійкість  

М = (0, 1, 1) Власні оборотні 
кошти плюс 
довгострокові 
кредити і позики  

Нормальна платоспроможність. 
Раціональне використання позикових 
коштів. Висока прибутковість 
поточної діяльності 

Фінансова 
нестійкість 

М = (0, 0, 1)  Власні оборотні 
кошти плюс 
довгострокові 
кредити і позики 
плюс 
короткострокові 
кредити і позики  

Порушення нормальної 
платоспроможності. Виникає 
необхідність залучення додаткових 
джерел фінансування. Можливо 
відновлення платоспроможності 

Кризова 
(критична) 
фінансова 
стійкість 

М = (0, 0, 0) -- Підприємство повністю 
неплатоспроможне і знаходиться на 
межі банкрутства 

Методику, представлену в таблицях 1 і 2, можна застосовувати до 
підприємств галузі сільського господарства, так як у будь-якого комерційного 
підприємства, незалежно від сфери діяльності, існує два джерела фінансування 
– власні і позикові кошти. Фінансова стійкість господарюючого суб'єкта, 
виступає як ступінь його залежності від залучених джерел фінансування, при 
цьому визначається зіставленням обсягів власних джерел коштів і залучених. 
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Аналіз показників фінансової стійкості підприємств 
сільськогосподарської галузі повинен характеризувати стан і структуру активів 
суб'єкта, їх забезпеченість відповідними джерелами покриття. 

В ринкових умовах основою сталого становища і гарантом виживання для 
підприємств є їх фінансова стійкість. Вона відображає стан фінансових 
ресурсів, при якому господарюючий суб'єкт, вільно маневруючи грошовими 
коштами, здатний ефективно їх використовувати шляхом безперебійного 
забезпечення процесу виробництва і його розширення, а також реалізації 
продукції. 

Наявність фінансових ресурсів, оптимальне співвідношення структури 
джерел формування, їх ефективне використання визначають фінансову 
стійкість ТОВ «Апогей Агро», його ліквідність і платоспроможність. 

Форма ведення господарської діяльності ТОВ «Апогей Агро» дозволяє 
використовувати позикові ресурси, але сума цих позик не повинна знижувати 
платоспроможність і фінансову стійкість нижче встановлених нормативних 
значень, за якими може слідувати банкрутство і припинення діяльності. 
Значення коефіцієнтів будуть визначатися на основі співвідношення окремих 
частин бухгалтерського балансу ТОВ «Апогей Агро» за період 2017-2019 рр. 
Аналіз фінансової стійкості підприємства полягає в оцінці ризиків, пов'язаних з 
фінансуванням діяльності за допомогою залучених джерел коштів. 

Фінансову стійкість ТОВ «Апогей Агро» можна оцінити за допомогою 
абсолютних і відносних показників. При розрахунку абсолютних показників 
визначається наявність власних оборотних засобів для покриття запасів ТОВ 
«Апогей Агро». Використання абсолютних показників необхідно для того, щоб 
перевірити, в якому обсязі і які джерела коштів використовуються для покриття 
запасів. Про рівень фінансової стійкості даного підприємства можна судити в 
залежності від того, які джерела коштів використовуються для формування 
запасів. Показники забезпеченості запасів джерелами їх формування 
представлені в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Показники, що розкривають наявність джерел формування запасів 

підприємства (на кінець року), тис. грн 

Роки Показник, тис. грн 

2017 2018 2019 
Наявність (+) / відсутність (-) власних оборотних 
засобів (ВОК)  

23432,1 5483,0 19043,2 

Наявність (+) / відсутність (-) власних і 
довгострокових засобів (ВіДЗ)  

26677,3 58075,2 22288,4 

Наявність (+) / відсутність (-) загальних джерел 
формування запасів (ЗДж) 

31428,5 92975,8 61859,9 

Для покриття необоротних активів у ТОВ «Апогей Агро» вистачає 
власного капіталу, динаміка ВОК не є стабільною та схильна до коливань. Так, 
у 2017 році показник ВОК був найбільшим 23432,1 тис. грн, а вже у 2018 році 
відбулось різке його зменшення до величини 5483,0 тис. грн, що означає, що 
дане підприємство мало менше власних оборотних засобів для формування 
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запасів. Проте, у 2019 році спостерігається позитивна динаміка – збільшення 
ВОК до 19043,2 тис. грн. 

Показник Наявності власних і довгострокових зобовязань (ВіДЗ) має 
аналогічну тенденцію до коливань. Оскільки величина довгострокових зобязань 
ТОВ «Апогей Агро» за останній трирічний період зовсім не змінювалась 
(3245,2 тис. грн). 

Загальна величина основних джерел формування (ЗДж) визначається з 
урахуванням короткострокових і довгострокових кредитів і позик, відповідно 
короткострокові кредити значно збільшують показник джерел формування 
запасів підприємства.  

Трьом показникам наявності джерел формування запасів ТОВ «Апогей 
Агро» з таблиці 2.6 відповідають показники забезпеченості запасів джерелами 
формування, наведені в таблиці 5. 

Таблиця 5 
Показники забезпеченості запасів підприємства джерелами їх формування 

(на кінець року), тис. грн 

Роки Показник, тис. грн 
2017 2017 2017 

Надлишок (+) / недостатність (-) власних оборотних 
засобів 

5480,3 -17333,7 -18418,2 

Надлишок (+) / недостатність (-) власних і 
довгострокових засобів 

8725,5 352598,5 -15173,0 

Надлишок (+) / недостатність (-) загальної величини 
усіх джерел формування запасів  

13476,7 70129,1 24398,5 

Нестача власних оборотних засобів спостерігалась у підприємства 
протягом 2018 та 20191 років, при чому їх нестача зростала. У 2019 році 
спостерігалась також нестача власних і довгострокових засобів, що означає, що 
підприємство не скористалось можливістю взяти ще один довгостроковий 
кредит. Тобто забезпеченість запасів засобами в 2017 і 2019 роках 
здійснювалася за рахунок довгострокових і короткострокових запозичень. 

На підставі отриманих даних був сформований трикомпонентний 
показник за період 2017-2019 рр. для ідентифікації типу фінансової стійкості 
ТОВ «Апогей Агро» (табл. 6). 

Таблиця 6 

Ідентифікація типу фінансової стійкості агропідприємства 

Рік Модель фінансової стійкості Тип фінансової стійкості 
2017 {1;1;1} абсолютна фінансова стійкість 
2018 {1;1;1} абсолютна фінансова стійкість 
2019 {1;1;1} абсолютна фінансова стійкість 

На підставі проведеного аналізу і відповідно до значення  
трикомпонентного показника, ТОВ «Апогей Агро» можна віднести до групи 
абсолютної фінансової стійкості. За аналізований період в 2017 і 2019 роках 
спостерігається наявність власних оборотних коштів за рахунок перевищення 
власного капіталу над необоротними активами.  Проте, виявлена нестача 
власних оборотних коштів для формування запасів у 2018 та 2019 роках. 
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Нестача власних оборотних коштів компенсувалась довгостроковим позиковим 
капіталом. Проте, їх також не вистачає 2019 році. Як джерело забезпеченості 
запасів залучаються короткострокові позикові кошти. Тому, слід визначити, що 
абсолютна стійкість на межі переходу в нормальну. 

Щоб отримати найбільш повний і достовірний аналіз фінансової стійкості 
сільськогосподарського підприємства, варто провести основний аналіз, 
заснований на розрахунку коефіцієнтів. 
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА: ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі 
науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою 
надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. 
Регламентація судової експертизи відбувається на вимоги Закону України «Про 
судову експертизу» [1]. 

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, 
незалежності, об’єктивності і повноти дослідження. 

Незалежність судового експерта та правильність його висновку 
забезпечуються: 

− визначеним законом порядком призначення судового експерта; 
− забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності 

втручатися будь-кому в проведення судової експертизи; 
− існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування та суду; 

− створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його 
матеріальним і соціальним забезпеченням; 
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− кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо 
неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків; 

− можливістю призначення повторної судової експертизи; 
− присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під 

час проведення судової експертизи. 
Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної 

діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних 
спеціалізованих установ покладаються на міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні 
спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. 

Для розгляду найважливіших питань розвитку судової експертизи, що 
мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України створюється 
Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє відповідно до 
Положення про неї, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Методики проведення судових експертиз (крім судово-медичних та 
судово-психіатричних) підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, 
що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані 
установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми 
власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, 
та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, 
визначених цим Законом. 

До державних спеціалізованих установ належать: 
− науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції 

України; 
− науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та 

судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я України; 
− експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної 
прикордонної служби України. 

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється 
судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, 
судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. 

Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності 
зобов’язані надавати безоплатно інформацію, необхідну для проведення 
судових експертиз, державним спеціалізованим установам, а також, за згодою, 
натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію та іншу 
інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної 
бази судової експертизи. Державні спеціалізовані установи, судові експерти та 
залучені фахівці, що проводять судові експертизи, у разі отримання інформації, 
що становить державну, комерційну чи іншу охоронювану законом таємницю, 
повинні забезпечити нерозголошення цих відомостей. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ  ГОСПОДАРСТВ 

 
Обліково-аналітичне забезпечення – це якісне інформаційне 

обслуговування управлінського персоналу підприємства шляхом створення 
динамічної системи збору даних, їх обробки, зберігання та перетворення на 
достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію для ефективного ведення 
процесу обліку, управління та прийняття відповідних управлінських рішень [2]. 

Проблемам побудови обліково-аналітичного забезпечення присвячені 
наукові дослідження вчених впрдовж останніх десятиліть, зокрема: Камінська 
Т. Г., Косич А. Г., Корягін М. В., Пилипенко А. А., Рожелюк В. М. 

Разом з тим, обліково-аналітичне забезпечення готельно-ресторанних 
господарства, які поєднують у собі багаточисельні процеси, потребують 
детальнішого дослідження. 

Основними документами, на основі яких організована діяльність та облік 
на готельно-ресторанних господарствах є: 

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»; 

- Інструкція про порядок ведення документообігу при наданні готельних 
послуг у ДП «Укркомунобслуговування»: наказ Держбуду України від 
13.10.2000 р. № 230. 

- Інструкція про застосування Плану рахунків фінансового обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ 
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 

- Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і 
побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами: Наказ Мін. 
економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157; 

- Правила обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення 
(проживання), затверджені наказом держстандарту України від 27.01.99 р. № 37 
(в редакції наказу держстандарту від 03.09.2007 р. № 207); 
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- Правила користування готелями та надання готельних послуг в Україні, 
затвердженими наказом державного комітету Україні по житлово-
комунальному господарству, державного комітету по туризму від 10.09.99 р. 
№ 77/44; 

- Порядок розробки та затвердження технологічної документації на 
фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби на підприємствах 
громадського харчування (наказ Міністерства економіки України від 25.09.2000 
№ 210). 

Облікове забезпечення передбачає організацію: 
- фінансового обліку; 
- управлінського обліку; 
- оперативного обліку; 
- стратегічного обліку. 
Аналітичне забезпечення передбачає здійснення: 
- фінансового аналізу; 
- управлінського аналізу; 
- стратегічного аналізу. 
Слід звернути увагу, що важливим фактором виконання функцій 

бухгалтерського обліку є налагодження належного контролю у системі 
обліково-аналітичного забезпечення: 

- внутрішнього аудиту; 
- зовнішнього аудиту. 
Таким чином, створення та функціонування обліково-аналітичної 

системи готельно-ресторанних господарств забезпечить підвищення 
ефективності діяльності бізнесу. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сучасному етапі розвитку економіки, який характеризується високою 

швидкістю змін, нестабільністю та невизначеністю, для забезпечення 
безперервного процесу розвитку кожне підприємство повинне прагнути до 
раціонального використання ресурсів, підвищення прибутковості виробництва, 
поліпшення якості продукції і задоволення соціальних потреб своїх працівників 
і населення території, на якій воно функціонує. 

Поняття «розвиток» у словнику синонімів української мови розташовано 
в синонімічному ряду: зростання, процес зростання, розмах, розквіт, 
процвітання, рух, хід, просування [1]. У великій українській енциклопедії, 
розвиток представляється незворотною, спрямованою, закономірною зміною 
матеріальних та ідеальних об’єктів, їх універсальною властивістю; в результаті 
розвитку виникає новий якісний стан об'єкта – його складу або структури 
[2, с. 768]. 

Вітчизняними й зарубіжними економістами було висунуто низку 
важливих концепцій розуміння сутності поняття розвитку підприємства, як 
економічної категорії. Але багатоаспектність цього поняття, розмаїття видів і 
умов діяльності не дозволяють вважати до кінця вирішеними термінологічний 
аспект проблеми забезпечення розвитку підприємства. 

Аналіз поняття «розвиток підприємства» показав, що існують різні 
підходи до його визначення. Переважає точка зору, згідно з якою розвиток 
підприємства — це процес цілеспрямованої зміни в часі економічних, 
технічних, організаційних чи соціальних параметрів організаційно-економічної 
системи, що передбачає комплекс певних дій для забезпечення поставленої 
мети, тобто так зване «традиційне» визначення [3, с. 32] 

Також в менеджменті отримали поширення поняття «сталий розвиток 
підприємства», «керований розвиток підприємства», «організаційний 
розвиток». Так, Черних А. В. під сталим розвитком підприємства пропонує 
розуміти обумовлений впливом факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища та такий, що характеризується збільшенням його потенціалу, 
попиту на продукції, масштабу діяльності, можливістю забезпечити 
безперервний процес виробництва та зберігати платоспроможність протягом 
тривалого періоду часу процес змін, які трапляються у функціонуванні 
підприємства [4, с. 17]. Автор не тільки надає поняття сталого розвитку, але й 
показує його взаємозв'язок із характеристиками підприємства, такими як 
адаптивність, гнучкість, організованість, сталість, надійність, економічна 
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безпека, стабільність тощо. Однак, слід зазначити, що причинно-наслідковий 
характер такого зв'язку залишається недослідженим і потребує подальшого 
дослідження. 

Під керованим розвитком підприємства пропонується розуміти виділену в 
складі підприємства систему, в якій об'єднані процеси реструктуризації та 
реінжинірингу, інноваційні та інвестиційні процеси, що ведуть до кількісних та 
якісних змін у всіх функціональних галузях підприємства, а також контури 
управління на основі зворотних зв'язків, де вирішуються завдання стратегічного 
й тактичного управління, а також запускаються механізми самоорганізації 
оперативного управління розвитком [5, с. 43]. 

Аналіз існуючих точок зору щодо розуміння сутності розвитку взагалі та 
суто розвитку підприємства дозволив виділити елементи або складові 
визначення розвитку підприємства, що дозволить уточнити і конкретизувати 
поняття розвитку підприємства. Перш за все, розвиток передбачає наявність 
кількісних та якісних змін, які ведуть до певного поліпшення, яке представляє 
собою відносну характеристику і для виявлення або підтвердження наявності 
розвитку вимагає певної конкретизації, але для визначення поняття розвитку 
можна обмежитися тільки визнанням такого поліпшення. Розвиток 
підприємства має процесний характер, тобто є розподіленим у часі, якому 
властива довготривалість та наявність часового лагу між імпульсом розвитку та 
відповідними йому змінам. 

Для конкретизації сутності розвитку представляють інтерес питання 
умов, механізмів та принципів розвитку, вирішення яких дозволить більш 
точно встановити сутність та зміст розвитку підприємства, а також забезпечити 
умови для його практичної реалізації. Однак, майже повна відсутність 
комплексних наукових розробок, спрямованих на вирішення проблем 
перспектив розвитку підприємств, не дозволяє здійснювати діагностику та 
оцінку перспектив розвитку підприємств на базі накопиченого досвіду, 
сучасного стану і стратегічних цілей діяльності суб’єктів господарювання. Крім 
того, відсутня загальновизнана точка зору щодо основних індикаторів оцінки 
розвитку промислових підприємств, методології його діагностики, та вибору 
ефективного інструментарію управління діяльністю господарюючих суб’єктів 
для забезпечення активізації їх економічного розвитку. Існуючі сьогодні 
методики оцінки перспектив розвитку підприємств промисловості не 
орієнтовані на процес управління цим складним полісистемним явищем, а 
виступають лише інструментом одномоментної фіксації досягнутого рівня 
ефективності. 

В сучасних умовах господарювання підприємства стикаються з якісно 
новими процесами, які виражаються, перш за все, в зміщенні акцентів з 
матеріальних складових довгострокового успіху підприємства на ринку в бік 
його нематеріальних характеристик, зокрема, таких, як знання, компетенції та 
динамічні здатності організації; зростання ролі інформації та інформаційних 
ресурсів в процесі створення споживчої  цінності; глобалізації, в результаті якої 
зникають кордони між державами як економічними системами, відкривається 
доступ до нових ринків, зменшуються розбіжності між виробниками і їх 
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товарами. Всі ці трансформаційні зміни вимагають узгодженості і вироблення 
такого бачення розвитку підприємства, яке дозволило б в сьогоднішніх швидко 
мінливих умовах знаходити ті інструменти, ресурси та можливості, які сприяли 
б їх переходу на новий якісний рівень розвитку. Це змушує шукати й 
використовувати нові фактори росту, що визначають розробку сучасних 
механізмів управління, спрямованих на інтенсифікацію відтворювального 
процесу й підвищення ефективності виробництва. Вищевказане, обумовлює 
необхідність управління стійким розвитком промислових підприємств як 
економічних систем, що характеризуються значною кількістю взаємодіючих 
елементів, різнорідністю процесів їх взаємодії й підвладністю закономірностям 
і дії об'єктивних законів організації. 

Вирішенню проблеми стійкого розвитку промислових підприємств може 
сприяти розробка стратегії структурних перетворень, які можуть бути: 
частковими (направлені на окремі зміни в будь-яких сферах діяльності 
підприємства: зміна пріоритетів, технології, структурні зміни тощо); 
локальними (відбуваються лише у певній сфері діяльності підприємства: зміна 
бізнес-процесів, маркетингової політики тощо), радикальними (направлені на 
більш швидку фундаментальну перебудову в системі управління, структурі 
підприємства та бізнес-процесах, та обумовлено кардинальною зміною умов 
функціонування або обраної стратегії). Це дозволить урахувати сутнісні 
аспекти процесу стійкого економічного розвитку підприємства і виявити його 
основні фактори й керуючі параметри. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Посилення глобалізаційних процесів та розвиток інформаційного internet-

суспільства стали поштовхом для прискорення темпів цифровізації економіки, 
розбудови мобільної інфраструктури бізнесу, спрощення (скасування) процедур 
перетину кордонів та, як наслідок, призвели до стрімкого підвищення міграційної 
активності населення, зокрема й мешканців Карпатського регіону. 

З іншої сторони, старіння населення та катастрофічне зменшення обсягів 
робочої сили в економічно розвинених країнах Європи через звужений тип 
відтворення корінного населення, посилили дію чинників притягування 
людських ресурсів до територій, де людський потенціал використовується 
більш ефективно. 

Впродовж ХХ ст. міграційна активність населення Карпатського регіону 
проявлялася в основному в еміграційному векторі та була спрямована на виїзд 
через особливості демографічного  відтворення, географічну близькість до 
більш розвинених країн Західної Європи, історичні взаємозв’язки, мовну 
спорідненість окремих прикордонних територій, економічні проблеми та 
політичні переслідування. Саме ці чинники стали основою для формування 
чотирьох хвиль еміграції населення з Карпатського регіону та створили 
підґрунтя для розвитку сучасних територіальних міграційних систем. 

Водночас наростаючі темпи обсягів міграційних переміщень населення між 
окремими країнами та регіонами дозволили сформувати нове поняття – 
«територіальна міграційна система» (ТМС), у якій міграція пов’язана з функцією 
місця – територією походження та призначення мігрантів, дозволяє визначати 
внесок міграційних процесів населення, товарів, послуг, грошових трансфертів, 
інвестицій в межах конкретної ТМС у різних аспектах життєдіяльності 
суспільства території-донора і реципієнта, як на державному рівні загалом, так і 
в особистісному вимірі зокрема. 

Розвиток ТМС відбувається через формування стійких міграційних 
потоків між територіями окремих країн чи регіонів, які забезпечуються через 
здійснення міграційних подій та функціонування міграційних мереж. 

ТМС мають свою будову, в якій можна виокремити системоформуюче 
ядро, опорний каркас, а також виконувані нею функції. Його ядром буде ринок 
праці у зв’язку з переважно соціально-трудовим характером міграційних 
процесів [1]. 

До основних функцій ТМС слід віднести: 
–  мобілізаційну – сформовані попередніми поколіннями мігрантів 

«міграційні канали» полегшують здійснення акту міграції наступним; 
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–  селективну – полягає у відборі мігрантів у відповідності до попиту та 
пропозиції ринків праці приймаючої сторони, враховуючи професійно-
кваліфікаційні характеристики мігрантів або стратегії розвитку держави через 
залучення студентів в межах україно-польської ТМС чи жінок у рамках 
україно-італійської ТМС; 

–  перерозподільчу – розподіл робочої сили між територіями, сферами та 
галузями економіки, професіями, видами та формами зайнятості; 

–  демотрансформаційну – інтенсивні міграційні потоки впливають на 
зміну демографічної  поведінки та характеристики населення, що включене до 
процесу міграції, території-донора та реципієнта людських ресурсів;  

–  інституційну – у місцях призначення та походження мігрантів 
створюються інститути-регулятори, стимулятори, громадянського суспільства 
та ін., які підтримують розвиток та функціонування ТМС; 

–  інноваційно-модернізаційну – сприяють підвищенню добробуту як 
самих трудових мігрантів, їх родин, так й інших представників історичної 
батьківщини. 

Кожна міграційна пара в конкретній ТМС вирізняється між собою певним 
набором характеристик, які формуються під впливом історичних, географічних, 
демографічних, економічних, законодавчих особливостей країн чи регіонів, що 
включені у процес міграції. Це дозволяє класифікувати ТМС за різними 
ознаками їх вияву: масштабом територіальної організації зв’язків, геополітичною 
роллю в суспільному поділі праці, вектором організації міграційних потоків у 
межах «міграційної пари», швидкістю змін, архітектонікою системи, формою 
організації правових відносин, способом утворення, відношенням до сфери 
організації суспільства, суб’єктом міграції. 

У рамках ТМС Карпатського регіону за вектором організації міграційного 
потоку людських ресурсів в межах «міграційної пари» можна виокремити 
еміграційні та імміграційні ТМС. До основних еміграційних ТМС, у які 
залучені мешканці Карпатського регіону слід віднести Карпатсько-Угорську, 
Карпатсько-Німецьку Карпатсько-Польську, Карпатсько-Чеську, Карпатсько-
Італійську ТМС. Серед імміграційних ТМС чільне місце займають Індійсько-
Карпатська, Російсько-Карпатська, Єгипетсько-Карпатська, Йордансько-
Карпатська, Нігерійсько-Карпатська ТМС. 

У межах Карпатського регіону слід виділити міграційні потоки, які 
формують ТМС локального рівня: Львівсько-Польська та Закарпатсько-
Угорська ТМС. Обмін людськими ресурсами, економічне співробітництво, 
ментальна, політична та географічна спорідненість даних територій сприяла 
формуванню та розвитку таких мікро-утворень. 

Слід відзначити, що за причиною утворення, етнічним складом, рівнем 
інституціоналізації, регулюванням, розвитком та результатами еміграційні 
ТМС значно відрізняються від імміграційних. 

В основі еміграційних потоків з Карпатського регіону лежать економічні 
чинники, в етнічному плані залучені здебільшого українці, у країнах 
призначення сформована широка мережа інститутів громадянського 
суспільства (школи, церкви, громадські організації) та державних органів 
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(консульства), які дозволяють зберігати національну ідентичність та 
самобутність українських мігрантів. Економічні результати функціонування 
еміграційних ТМС виражаються через зростання обсягів грошових трансфертів, 
інвестицій, оборотів зовнішньої торгівлі, сприяють покращенню матеріального 
стану сімей мігрантів. 

Необхідною умовою швидкого розвитку ТМС є її легалізація, через 
створення системи інститутів, які регулюють процес її формування та 
функціонування, створюють законодавчі межі та бар’єри в розростанні 
міграційних мереж. 

Регулювання розвитком еміграційних ТМС, зокрема і в областях 
Карпатського регіону, відбувається через сформовану міграційну та 
зовнішньоекономічну політику та здійснюється на макро-, мезо-, мікро- та 
нано-рівнях. 

На макрорівні формування ТМС Карпатського регіону безпосередньо 
пов’язана з рішеннями центральних органів влади. Зокрема, Закони України 
«Про імміграцію», «Про зовнішню трудову міграцію», Угода про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом у загальних рисах окреслюють міграційний 
коридор розвитку ТМС за участю України, який доповнюють угоди та договори 
між конкретними країнами та Кабінетом Міністрів України. 

Державним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 
сфері міграції є Державна міграційна служба України та її територіальні 
підрозділи в межах областей Карпатського регіону. 

Приклад формування Україно-Польської ТМС дозволяє чітко простежити 
динаміку її розвитку через підписання низки нормативно-правових актів 
макрорівня: Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 
Польща про економічне співробітництво від 15.03.2006 р., про співробітництво 
в галузі культури, науки і освіти від 20.05.1997 р., про Українсько-Польську 
Раду обміну молоддю від 29.12.2015 р., про правила місцевого прикордонного 
руху від 17.12.2014 р., Угоду між Міністерством освіти і науки України і 
Міністром національної освіти Республіки Польща про співпрацю в галузі 
освіти від 19. 01. 2015 р. та інші. 

Імплементація даних угод центральними органами державної влади в 
Україні та Польщі дозволила вибудувати партнерські стосунки на рівні 
місцевих громад, зокрема – областей Карпатського регіону. Так, лише місто 
Львів в рамках формування Карпатсько-Польської ТМС уклало договори про 
співпрацю з такими містами, як Люблін, Перемишль, Вроцлав, Лодзь, Краків, 
Жешув [2], м. Трускавець – з містами Аннополь, Лиманова, Ясло, Унеюв, 
Перемишль, Дзялдово [3]. Співпраця міст Карпатського регіону сприяє 
ефективнішій реалізації конкретних проектів через розвиток молодіжного 
обміну та посилення всесторонніх контактів учнів, студентів, вчителів, 
навчання, обміну спеціалістами відповідних міських служб, взаємного 
проведення економічних бізнес-форумів, торгових, культурних, наукових, 
інформаційних заходів, які сприяють розвитку громадянського суспільства. В 
економічній площині така співпраця забезпечує місцевим компаніям 
можливість вести бізнес за кордоном, підвищує конкурентоспроможність міста, 
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створює нові робочі місця, сприяє розвитку туризму. Проведення спільних 
культурних заходів формує повагу до інших типів мислення та дає, таким 
чином, змогу розвивати дружні відносини з об’єднаннями мігрантів. Відтак, 
зростання обсягів польських, німецьких інвестицій в економіці Карпатського 
регіону, створення спільних підприємств, активний розвиток туризму, 
лібералізація візового режиму сприяли соціально-економічній інтеграції та 
реалізації міграційного потенціалу населенням Карпатсько-Польської ТМС. 

Імміграційний вектор міграції до Карпатського регіону спрямований з 
країн, які перебувають на нижчому щаблі соціально-економічного розвитку, 
мають незадовільний стан регіональної безпеки, стабільності та демографічні 
проблеми через надлишок робочої сили, особливо, молоді. 

Міграційний потенціал країн Азії та Африки, через значну 
перенаселеність, неможливість забезпечити базові фізіологічні потреби у їжі, 
безпеці, значно перевищує європейський, в тому числі України і Карпатського 
регіону. Якщо міграція з Карпатського регіону носить здебільшого економічний 
чи освітній характер, то в імміграційних процесах першопричиною виникнення 
міграційних подій є безпековий чинник, в той час як економічний – становить 
другорядну, доповнюючу роль. 

Імміграційні ТМС Карпатського регіону, на відміну від еміграційних, 
перебувають на етапі встановлення. Слабкі економічні зв’язки та недосконала, 
здебільшого декларативна, договірно-правова база між Україною і країнами 
Близького Сходу та Африки сповільнюють процес інституціоналізації даних 
ТМС. 

Через значну відстань, державні обмеження чисельність міграційних 
потоків в межах імміграційних ТМС порівняно незначна, проте щорічно 
демонструє тенденцію до зростання. Це свідчить про розростання 
іммігрантських спільнот в областях Карпатського регіону та формування 
ефективних міграційних мереж, які вподальшому втягуватимуть в процес 
міграції до Карпатського регіону нові покоління переселенців. Значна 
відмінність культур, традицій, мов, релігійних вірувань мешканців Індії, 
Йорданії, Нігерії не лише ускладнюють процес адаптації іммігрантів до нових 
умов життя у Карпатському регіоні, але й несуть ризики для відтворення 
місцевого населення. 

Розвиток Карпатсько-Азійської та Карпатсько-Африканської ТМС 
підвищує ризик формування нелегальних міграційних каналів, які можуть 
призвести до зростання злочинності, незаконної торгівлі товарами. Завдяки 
своєму геополітичному розташуванню, Карпатський регіон за минуле 
десятиліття став не тільки транзитною зоною на шляху міграційних потоків в 
напрямку країн Західної Європи, але поступово перетворюється в регіон 
тривалого перебування нелегальних мігрантів, облік яких не здійснюється 
належним чином через недосконалість системи обліку мігрантів. 
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МІГРАЦІЙНА  АКТИВНІСТЬ  НАСЕЛЕННЯ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ 
 

Міграційним питанням приділяється у сучасному світі велику увагу. У 
теперішній ситуації, коли весь світ потерпає від згубно коронавірусної пандемії 
(COVID-19), та внаслідок її виникнення, викликає занепокоєння саме великий 
міграційний потік та повернення мігрантів до України. Немаючи точних даних 
про кількість повернутих громадян України все ж можемо припустити, що 
число повернутих мігрантів є достатньо велике. Це явище спричинює  
дисбаланс у функціонуванні системи зайнятості та національного ринку праці, а 
також зростання  рівня безробіття. Україна в європейському та світовому 
міграційному просторі, розглядається як один із важливих чинників 
формування власної національної політики. Особливу загрозу соціально-
економічному розвитку країни та сталому розвитку суспільства становить саме 
освітня міграція, оскільки формування висококваліфікованих кадрів, 
нагромадження інтелектуального капіталу, збільшення науково-технічного 
потенціалу країни є одним із важливих факторів економічного і соціального 
прогресу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання міграційного руху 
людських ресурсів є поширеним напрямом досліджень відомих українських 
учених, зокрема Е.М. Лібанової, О.А. Малиновської, О.В. Позняка, І. Маркова, 
В. Трощинського, К. Чернової, А. Шевченка, У. Садової, З. Бараник та ін. 

Освітня міграція являє собою переміщення людей для отримання освіти 
певного рівня, це переміщення має різні строки тривалості. До неї належать 
переміщення учнів, студентів, аспірантів, докторантів, професіоналів, що 
підвищують власну кваліфікацію в різних структурах і компаніях. Складовою 
частиною освітньої міграції можна назвати рух мігрантів, які навчаються й 
орієнтовані на навчальні заклади: школи, коледжі, університети. Проявом 
інноваційних змін, що відбуваються в структурі та якості міграційних процесів, 
виступає зміна освітнього рівня населення під впливом міграцій. Залучаючи 
переважно молодих, добре освічених людей, міграційні процеси сприяють 
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підвищенню освітнього потенціалу населення регіонів-реципієнтів і зниженню 
показників досягнутого освітнього рівня в регіонах-донорах. Для перспективної 
молоді еміграція залишається чи не єдиним шляхом швидкого поліпшення 
добробуту без відмови від наукової діяльності. Разом із тим збільшилася 
кількість емігрантів, які мають учений ступінь кандидата наук. Найбільшу 
кількість кандидатів наук Україна втрачає в міграційному обміні зі 
Сполученими Штатами, Росією, Німеччиною та Канадою [1]. Специфічною 
особливістю освітньої міграції, на думку дослідників, є її найменш шкідливий 
характер на відміну від інших видів міграції. Бажаність освітньої міграції 
зумовлена доходами не тільки для освітньої галузі (або окремого ВНЗ), а й для 
економіки країни (регіону), що надає освітні послуги, у цілому. Крім того, 
споживачі освітніх послуг є потенційною робочою силою відповідної 
кваліфікації [2, с. 220]. Освітня міграція є певним викликом для обох країн: і 
тієї, що приймає, і тієї, що надсилає, адже країна походження у певний спосіб 
впливає на те, що особа вирішує здобувати освіту за кордоном; водночас 
країна, що приймає, має створити відповідні умови для навчання, проживання 
осіб з інших країн, а також створити умови для того, щоб залишити цей 
потенціал у себе в країні. Разом із тим і країна походження має бути 
зацікавлена в тому, щоб привабити людей із високим рівнем освіти, тому що це 
сприятиме розвитку країни. Україна, як і країни, що приймають студентів з-за 
кордону, може отримувати від цього конкретну економічну користь через 
отримання оплати за навчання і витрат, пов’язаних із проживанням. Варто 
зауважити, що з освітньою міграцією пов’язані певні вигоди: вищою є оплата 
праці після здобуття освіти в країні міграції з урахуванням ймовірності знайти 
роботу після навчання в університеті; вищою є якість освіти та кращі умови 
навчання. Водночас до витрат, пов’язаних з освітньою міграцією, належать: 
витрати на навчання, витрати на переїзд та витрати на проживання; 
недоотримана заробітна плата в Україні за час переїзду та навчання. 

Основними тенденціями в процесі інтернаціоналізації вищої освіти є 
зростання освітньої міграції, що об'єднує переміщення студентів, аспірантів, 
докторантів, стажерів до місцезнаходження навчальних закладів із метою 
обміну знаннями, досвідом. За своєю сутністю освітня міграція передбачає 
тимчасове перебування на території, де розташований обраний заклад освіти. 
Розширенню кордонів освіти сприяють програми міжнародного обміну 
студентами та викладачами, представництва фондових організацій в Україні, 
які регулярно повідомляють про конкурси проектів на одержання грантів. Так, 
студенти і викладачі вищих навчальних закладів України беруть участь у 
міжнародних програмах обміну та стажування, конкурсах на одержання 
грантів, які проходять за фінансової підтримки Посольства Сполучених Штатів 
Америки в Україні, німецької служби DAAD, Посольства Республіки Польща в 
Україні й представництв польських фондів, представництва Європейської 
комісії в Україні, міжнародних фондів. Дуже популярними і поширеними є 
міжнародні програми обміну ERASMUS, SOCRATES, а також програми 
ім. Фулбрайта. Участь у програмах здійснюється на конкурсній основі, 
головний приз – навчання в університеті або коледжі; читання лекції або 
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проведення дослідження для викладачів із ученим ступенем. Також 
популярними серед молоді є: молодіжна програма Work and Travel USA – 
тримісячне стажування у США; Au-Pair – програма культурного обміну, 
відповідно до умов якої молоді люди можуть жити один рік в американській 
або європейській родині, одержувати досвід роботи з дітьми й удосконалювати 
англійську (німецьку) мову; молодіжні волонтерські табори в країнах 
Європейського Союзу. 

Географія освітніх міграційних потоків залежить від мовно-культурних 
чинників та рівня співпраці між країнами, їх політики щодо експорту освітніх 
послуг. Інтенсивність освітньої міграції студентів і викладачів усередині 
Європейського регіону пояснюється географічною близькістю, відкритістю 
кордонів, наявністю угод між університетами, уніфікацією освітніх стандартів і 
програм, поширеністю практики закордонних стажувань, наданням стипендій і 
пільг студентам, які прибувають за обміном. Основна частина студентів їде в 
англомовні країни, що пов'язано з поширеністю англійської мови в 
глобалізованому світі, а також франко- та німецькомовні країни. 

Зазначимо, що до основних причин, через які українські випускники 
обирають зарубіжні ВНЗ, відносять: і багато недоліків та слабких місць 
української освітньої системи, і бажання українських абітурієнтів поїхати за 
кордон на постійне місце проживання, і виділення зарубіжними ВНЗ більше 
безкоштовних місць для талановитої молоді, а на навчання на контрактній 
основі пропонують деякі знижки. Крім того, зарубіжні ВНЗ вкрай 
відповідально ставляться до випускників, надаючи можливість для розширення 
контактів по всьому світу і влаштовуючи на роботу [3, с. 69]. 

Що стосується Карпатського регіону до якого входять Львівська, Івано-
Франківська, Закарпатська та Чернівецька області то міграційні потоки 
найбільше супроводжуються до країн Європейського Союзу котрі географічно 
найближче розташовані, зокрема такі країни як Польща, Словаччина, Чехія, 
Румунія. Аналізуючи статистичні джерела цих країн стає зрозумілим скільки 
мігрантів перебуває з України, а саме з Карпатського  регіону. 

Так до прикладу у Словаччині є достатньо сприятливе освітнє і наукове 
середовище. Студентам, аспірантам та науковим працівникам надають 
помешкання і пільги на проїзд де навчаються багато українців. 

Протягом 2017-2018 рр. академічного року тут навчалось 1258 громадян 
України. Більшість у: Прешовському університеті (328), Технічному 
університеті в Кошице (304), Університеті Матея Бела в Банській Бистриці 
(131), Університеті імені Коменського в Братиславі (86), Університеті 
економіки у Братиславі (59). Найчастіше українські студенти вивчають 
словацьку мову та культуру, соціальні науки, а також інформаційні технології, 
біологію та екологію.[4] 

Таким чином, наслідки освітніх міграційних процесів для України 
неоднозначні. З одного боку, навчання, робота за кордоном підвищує 
освітньокваліфікаційний рівень студентів, викладачів, але в разі їх 
неповернення країна втрачає свій інтелектуальний потенціал – і в цьому 
виявляється негативний характер освітньої міграції. Враховуючи це, наша 



 273 

країна зацікавлена у збільшенні та відтворенні людського потенціалу. Щоб 
зберегти і розширити відтворення інтелектуального потенціалу, необхідні дієві 
заходи освітньої та міграційної політики держави, які б швидко адаптувались 
до змін глобального економічного середовища. Необхідно задіяти такі 
механізми, які б сформулювали системний рух інтелекту, капіталів, інформації 
у двох взаємно симетричних напрямах (в Україну і з України). Варто 
нарощувати конкурентні переваги країни в науці, освіті та високих технологіях. 
За таких умов розширення експорту освітніх послуг стає прибутковим видом 
економічної діяльності, показником підвищення рівня та якості освіти. Для 
ефективного використання наукового та освітнього потенціалу країни, 
урегулювання освітньої міграції в регіонах та країні загалом дієвими заходами 
є: підвищення рівня фінансування освіти та науки; формування стійких 
взаємозв'язків між освітньою та науковою діяльністю на основі проектів, які 
об'єднують учених та викладачів із визначеною часткою державного та 
регіонального фінансування; створення у вишах умов для залучення 
талановитої молоді до наукової діяльності; посилення відповідальності за 
забезпечення соціально-побутових умов для молодих фахівців. 
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МОТИВАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ЇЇ ВИДИ ТА ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ 

 

Оцінка якості та продуктивності роботи організації є неможливою без 
оцінки ефективності роботи кожного співробітника. Людський ресурс – один з 
найважливіших чинників будь-яких бізнес-процесів, тому необхідно 
забезпечити стабільно високу якість трудових резервів і постійно спостерігати 
за рівнем продуктивності колективу. Визначальним фактором, який чинить 



 274 

негативний вплив на продуктивність і ефективність окремо взятих 
співробітників і компанії в цілому, є низька мотивація персоналу. Важливою 
умовою розвитку фірми є залученість в роботу і повна зацікавленість. 

Сучасні керівники повинні вміти поєднувати різні методи мотивації 
персоналу, щоб створити і підтримати інтерес співробітників до ефективного 
виконання завдань і досягнення загальних цілей компанії. Мотивація – це 
природне виникнення або створення внутрішніх факторів людини, які 
спонукають її виконувати роботу. Мотивація діє через самосвідомість людини і 
є продуктом психічної діяльності. У свою чергу, стимулювання персоналу є 
впливом зовнішніх факторів, які заохочують і спонукають працівників до 
подальшої діяльності. Різниця між мотивацією і стимулюванням полягає у 
тому, що за допомогою методів стимулювання можна підвищити мотивацію 
персоналу, однак надати прямий вплив на мотивацію неможливо, оскільки вона 
пов'язана з почуттями і міркуваннями самого співробітника. 

Грамотно організованою мотивацією персоналу керівники здатні: 
• підвищити ефективність роботи окремо взятого співробітника і 

колективу загалом; 
• стимулювати підвищення кваліфікації працівників; 
• утримувати постійний колектив співробітників, виключаючи 

постійну зміну кадрів; 
• визначити конкретні цілі організації і орієнтувати кадри на 

досягнення результатів у чітко визначені терміни. 
 

Таблиця 4 
Основні принципи системи мотивації персоналу (засновано на [1]) 

Назва 
принципу 

Визначення 

Поступовість Винагорода працівників великими преміями з самого початку роботи є 
недоцільною. У співробітників будуть сформовані дуже високі 
очікування, тому коли премії доведеться підвищувати, щоб зберегти 
зацікавленість і мотивацію до праці, це призведе до зайвих витрат 
компанії. 

Відчутність Винагорода в будь-якому вигляді має бути значущим і прямо залежати 
від посади, привілей та досягнень співробітника. Для виникнення та 
підтримки мотивації важливо знайти золоту середину, врахувати 
поступовість і відчутність підвищення винагороди. 

Доступність Цей принцип покликаний допомогти керівникам вибирати прозорі, 
зрозумілі для кожного співробітника способи мотивації і 
стимулювання. Різні підходи до мотивації співробітників повинні бути 
обґрунтовані стажем, посадою, обсягами роботи тощо. 

Комплексність Облік різноманітних видів мотивації та вибір підходу, який буде 
чергувати або об'єднувати кілька видів матеріальних й нематеріальних 
винагород. Керівнику важливо усвідомлювати, що важливіше отримати 
кожному конкретному співробітнику, і не недооцінювати значущість 
словесних форм заохочення. 
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Поряд з позитивними методами мотивації у вітчизняній корпоративній 
культурі все ще зустрічається спосіб мотивації співробітників, який базується 
на негативному впливі. Це означає, що за будь-яку невірну дію чи 
неефективність роботи керівники призначають штрафи або санкції. Однак 
негативний метод є суттєво застарілим, визнаний неефективним і поступається 
місцем практикам, орієнтованим на заохочення і іншим позитивним методам 
мотивації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Різноманітні види мотивації працівників (засновано на [1]) 

Ставлення працівників до роботи багато в чому залежить від фактору 
зрозумілості поставленого завдання і критеріїв оцінювання. Співробітники 
ефективніше виконують завдання, якщо не доводиться вгадувати сенс вказівок 
начальника. Також гарною ідеєю буде виставити план на день, тиждень або на 
місяць на загальний огляд і відзначати прогрес у міру досягнення проміжних 
результатів. 

Щоб зацікавити колектив у більш енергійних робочих діях, керівництву 
компанії слід продумати схему введення можливостей для розвитку людей. 
Детальна і зрозуміла схема кар'єрного росту допоможе не займатися пошуками 
співробітника з боку, а з часом «виростити» необхідного фахівця всередині 
компанії за допомогою додаткової матеріальної мотивації [1]. 

Аналіз людського потенціалу став проводитися завдяки появі інтересу до 
персоналу як до важливого ресурсу організації, у застосуванні якого приховані 
чималі резерви, а будь-який ресурс підприємства характеризується, в першу 
чергу, економічною ефективністю використання. Тому підприємству необхідні 
інструменти, що дозволять керівникам ефективніше використовувати персонал. 

Види мотивації персоналу 

Матеріальна Нематеріальна 

Грошова Негрошова • навчання, курси 
підвищення кваліфікації 

• облаштовані місця для 
відпочинку 

• право вибору місця 
паркування, часу для 
перерви тощо 

• інформування про 
досягнення у виді дошки 
пошани, корпоративного 
порталу 

• заохочувальні 
корпоративні заходи 
(банкети, пікніки.) 

• оплата праці 
• премії та бонуси 
• відсоток від 

прибутку 
компанії 

• соціальне 
забезпечення 
(наприклад, мед. 
страхування) 

• знижки на власну 
продукцію чи 
послуги 

• акції компанії 
• подарунки та ін. 
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До основних завдань аналізу кадрового потенціалу можна віднести: 
o надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень 

щодо персоналу як для кадрових менеджерів, так і для вищого керівництва; 
o забезпечення менеджерів методами вимірювання вартості кадрових 

ресурсів, необхідних для прийняття конкретних рішень; 
o переосмислення категорії персоналу для керівників, тобто думати 

про людей не як про витрати, які слід мінімізувати, а, скоріше як про об'єкти, 
які слід оптимізувати. 

Якщо розглядати діяльність з управління людськими ресурсами як набір 
певних функцій, то можливості аналізу кадрового потенціалу у межах окремо 
взятих функцій можна представити так: 

1. При відборі персоналу аналіз дозволить організувати процес 
планування потреби у кадрах, планування бюджету людських ресурсів, зробити 
його більш ефективним і надасть менеджеру, що проводить набір нових 
співробітників, можливість вибрати з них того, який здатен принести компанії 
найбільшу користь; 

2. Аналіз кадрового потенціалу може допомогти керівнику в прийнятті 
рішень, пов'язаних з направленням ресурсів на розвиток персоналу, 
допомагаючи спланувати бюджет на програми підготовки та підвищення 
кваліфікації працівників і визначити очікуваний рівень продуктивності від 
інвестицій у навчання; 

3. Аналіз кадрового потенціалу може допомогти керівникові у створенні 
кадрової політики, оцінити переваги та недоліки набору фахівців ззовні та 
просування своїх працівників всередині організації [2]. 

Потенціал людських ресурсів підприємства відображає бажання кожного 
співробітника брати участь у досягненні стратегічних цілей підприємства за 
умов високого рівня задоволеності заробітною платою, мотивацією, 
психологічним кліматом у колективі, умовами праці, можливістю кар’єрного 
росту та застосування власних навичок, знань та умінь. 

Загалом можна сказати, що вивчення людського потенціалу підприємств 
сьогодні є досить важливим, адже кадри, або трудові ресурси підприємства, 
відносяться до найважливіших ресурсів кожної організації, бо від їхньої якості 
та ефективного використання залежать результати діяльності та 
конкурентоспроможність підприємства. 
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ОЦІНКА РИЗИКОГЕННОГО ВПЛИВУ МІГРАЦІЙНИХ ДЕТЕРМІНАНТ 
НА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ 

 
Чинники втрат трудового та освітньо-інтелектуального потенціалу, 

депопуляції сільських територій і малих міст, формування працедефіцитної 
кон’юнктури та диспропорцій на ринку праці, негативного впливу міграції на 
інститут родини стають надмірно загрозливими з огляду на її тривалість, обсяги 
та видозміни (сезонна, циркулярна, ланцюгова, міграція осіб разом із бізнесом 
та ін.). Перебування мігрантів за кордоном набуває зростаючої тривалості аж до 
перетворення тимчасової міграції на переселенську. 

Аналіз зазначених особливостей міграційної активності населення, 
особливо в регіональному розрізі, підтверджує ризикогенність існуючої 
ситуації, яка у випадку не вирішення проблеми може призвести до серйозних 
викликів сталому розвитку національної і регіональної економік, а також і 
регіональній безпеці. 

До того ж у суспільстві мусується положення про неможливість гідного 
заробітку та досягнення належної якості життя у себе в країні, а тільки 
виключно за кордоном. За таких умов виникає потреба у невідкладних 
реформах державної міграційної політики, пошуку нових інструментів для її 
ефективізації з метою усунення визначених проблемних аспектів, мінімізації 
міграційних ризиків та загроз. 

Закономірним кроком з боку Уряду мало б стати превентивне створення 
належних умов для повернення трудових мігрантів до нормального способу 
життя на Батьківщині, зокрема, підтвердження здобутого досвіду, освіти, 
отримання роботи відповідно до набутої кваліфікації, вирішення правових, 
фінансових, соціально-побутових, культурологічних, інших проблем 
життєдіяльності громадян, що неминуче проявляються у період міграційної 
напруженості, аж до виникнення явища гістерезису у сфері територіальних 
переміщень населення. 

Отже індикатори масштабності, тривалості, ризикогенності міграції, які 
пронизують майже усі сектори економіки підняли актуальність і гостроту 
міграційної проблематики, зумовили піднесення уваги до неї цілого корпусу 
експертів, аналітиків, міграціологів. 

Наукові розвідки в теоретико-прикладному аспекті досліджень міграції 
населення та проблем, пов’язаних з її менеджментом, невідкладно 
здійснюються низкою вітчизняних науковців, серед яких, передовсім 
В. Антонюк, Т. Васильців, А. Гайдуцький, С. Пирожков, І. Прибиткова, 
О. Позняк, У. Садова, Л. Семів, О. Малиновська, М. Романюк, О. Грішнова, 
О. П’ятковська, Л. Безтелесна, А. Колот, І. Бондар, С. Пасєка, М. Семикіна, 
А. Мокій, М. Біль, О. Риндзак, Р. Теслюк, О. Левицька, О. Мульська та ін.; а 
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також зарубіжними міграціологами, зокрема Д. Беррі, Р. Білсборроу, Д. Блум, 
Б. Гош, Д. Боргес, К. Кєльдстадлі, Д. Массей, В. Охель, Ф. Хьюго. 

Все ж кількість наукових напрацювань, що стосуються висвітлення 
проблем транскордонної міграції, зокрема причин і тенденцій міграційної 
активності населення Карпатського регіону України, дослідження впливу 
міграційних детермінант на соціально-демографічний розвиток окремих 
прикордонних областей, виявлення міграційних загроз та пошуку механізмів 
регулювання міграції у досліджуваному регіоні поки що недостатня. 

Подальшим ключовим поступом дослідницької уваги в означеній 
проблематиці є порівняльна характеристика та оцінка впливу міграційних 
визначників на соціально-демографічний розвиток регіону, зокрема областей 
досліджуваного Карпатського регіону (Львівська, Івано-Франківська, 
Чернівецька і Закарпатська області) та накреслення пріоритетів регулювання 
міграційних процесів у ньому. 

Отже, сучасна міграційна активність населення Карпатського регіону 
значною мірою відображає дуалістичні зрізи взаємодії чинників глобального і 
регіонального характеру, з іншого боку вона підвладна впливу як об’єктивних 
так і суб’єктивних чинників. Підвищення її інтенсивності та масштабності, по-
перше обумовлено зростанням мобільності населення, розвитком 
транснаціональних корпорацій, цифровізацією суспільства та спрощенням 
процедур перетину кордонів тощо, тоді як суб’єктивні ознаки проявляються у 
зниженні рівня якості життя, появі проблем зайнятості, бажанням отримати 
освіту та реалізувати себе за кордоном [7]. 

До того ж їх синергетична дія підсилюється наслідками анексієї Криму і 
російсько-української війни на Донбасі при загостренні загрози гуманітарних 
ризиків у середньостроковій перспективі [4; 3] 

Зазначимо, що рівень міграційної активності населення областей 
Карпатського регіону є одним із найвищих у країні. Це пов’язано з їх 
геополітичним розташуванням, а також зі зміною вектора трудової міграційної 
активності населення у напрямі Європейського Союзу. У прикордонних 
регіонах масового характеру набув виїзд населення за кордон передовсім з 
метою працевлаштування. 

За напрямком міграційних устремлінь місцеве населення регіону у 2016-
2019 роках найбільше виїжджало до Угорщини, Польщі та Чехії, а також інших 
країн західної Європи – Німеччини, Італії та Іспанії. Результати структурного 
аналізу підтвердили тісні міграційні зв’язки областей регіону з сусідніми 
державами, зокрема Закарпатської області з Угорщиною, Львівської та Івано-
Франківської областей з Польщею, Чернівецької області з Молдовою. 

Фактична чисельність мігрантів з Карпатського регіону України значно 
перевищує дані офіційної статистики. Згідно інформації окремих європейських 
країн щороку на їх території українці отримують право на працю чи постійне 
проживання у десятки разів більшій кількості, ніж це показує вітчизняна 
статистика. Ключовими країнами-реципієнтами робочої сили з регіону є 
Польща, Італія, Чехія та Росія. Роль міграційної привабливості європейських 
країн зростає з кожним роком, особливо Польщі, котра активно залучає на 
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внутрішній ринок праці українських заробітчан. Географічне положення 
регіону та спрощені процедури перетину кордону пояснюють інтенсивність та 
короткотерміновість робочих поїздок у сусідні країни. Місцеве населення надає 
перевагу зайнятості на будівництві та сезонним роботам у сільському 
господарстві. Останнім часом змінюється соціально-демографічна структура 
міграційних потоків, зокрема збільшується частка осіб молодого віку як у 
процесах зовнішньої трудової, так і освітньої, міграції. Зростає інтенсивність 
інтелектуальної міграції, що посилює загрози демографічній, інтелектуальній, 
соціальній та іншим компонентам безпеки західних територій та держави в 
цілому. 

Спостереження взаємозв’язків та взаємовпливів в частині зовнішньої 
трудової міграції і соціально-економічного розвитку областей Карпатського 
регіону виводить вимір основних демографічних наслідків міграційної 
активності, серед яких: 

- порушення соціально-економічної структури поселенців, 
- зниження абсолютних показників зайнятості, 
- зміна професійної структури населення, 
- зменшення числа кваліфікованих працівників, 
- поява дефіциту унікальних кваліфікованих кадрів; 
- значний виїзд молоді на навчання, 
- еміграція науковців та викладачів, 
- загроза втрати емігрантами національної ідентичності, 
- асиміляційні втрати, 
- посилення стратифікації населення за джерелами засобів існування та 

ін. 
Отже міграція населення слугує передовсім суттєвим чинником впливу на 

офіційну зайнятість населення працездатного віку, наявний дохід, капітальні 
інвестиції та валову додану вартість [5]. 

Однак міграція має як негативні, так і позитивні наслідки на соціально-
економічний розвиток територій. У першому випадку це звуження трудового 
потенціалу та спад виробництва і збуту, зокрема у базових видах економічної 
діяльності; у іншому – скорочення безробіття, збільшення фінансових 
надходжень, коригування рівня бідності, розвиток підприємництва, підвищення 
платоспроможного попиту населення, імпорт цінностей, передових практик, 
соціального та інтелектуального капіталу. 

Зіставлення засвідчує, що соціально-економічний розвиток слугує 
одночасно й причиною, й наслідком міграції, адже критичне нагромадження 
диференціацій (у порівнянні з іншими регіонами, великим містами та центрами 
промислового розвитку), відставання областей за ключовими соціальними і 
макроекономічними характеристиками збільшує мотивацію населення до 
трудової та в подальшому – стаціонарної міграції. Навпаки, критичне 
збільшення інтенсивності та обсягів міграції призводить до нарощування низки 
соціальних проблем, погіршання трудоресурсного потенціалу економічного 
розвитку територій, спаду обсягів виробництва і збуту продукції у базових 
видах економічної діяльності та ВРП. 
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Висока неврегульована міграційна активність населення Карпатського 
регіону спричиняє проблему підвищеної ризикогенності системного характеру 
[1; 2], коли дія ризиків набуває кумулятивного ефекту, а сам регіон може 
перетворитись виключно на постачальника інтелектуально-трудових ресурсів 
однобічно «висмоктувальної» територіально-міграційної системи. Найбільш 
актуально потребуючими вирішення тут стають ризики асиметричності 
транскордонного простору, ризики інтелектуалізації міграції, ризики 
подвійного громадянства, ризики усталеності міграційних зв’язків між певними 
регіонами, ризики соціальної незахищеності мігрантів, загалом ризики значних 
соціально-економічних розривів між областями Карпатського регіону та 
країнами ЄС [8; 1]. 

У висліді, акумуляція ризиків призводить до появи також і системних 
загроз, негативних ефектів і наслідків, нівелювання яких стосовно зниження 
рівня міграційної активності потребує оперативного задіяння відповідних 
управлінських та фінансових ресурсів. 

Задля усунення зазначених проблемних аспектів, а також зниження загроз 
зростання міграційної активності населення Карпатського регіону слід 
забезпечити формування та реалізацію більш ефективної державної 
регіональної міграційної політики. Її метою доречно окреслити передбачення та 
зменшення негативних наслідків міграції для економіки та суспільства, 
гарантування ключових компонент економічної безпеки регіону та 
раціонального використання потенціалу міграції населення. 

Конкретніше, ключовими завданнями та одночасно пріоритетами 
політики слід визначити: 

- облік та аналіз обсягів, рівня і структурно-динамічних характеристик 
міграції, прогнозування її наслідків;  

- формування стимулів до повернення та реінтеграції, навчання та 
економічної активності населення на теренах Карпатського регіону;  

- узгодження стратегічних орієнтирів розвитку економіки та ринку праці з 
міграційними процесами та тенденціями;  

- збереження та ефективне використання людського потенціалу;  
- інституціональний, соціально-економічний та правовий захист 

мігрантів, мінімізація загроз безпеці. 
Визначення особливостей освітньої міграції в Україні та її регіонах є 

також важливим етапом в методиці оцінювання середовища освітньої міграції 
та обґрунтування вибору системи відповідних статистичних показників при 
порівнянні даних, одержаних за допомогою також і соціологічних методів 
дослідження. При цьому слід особливу увагу звертати на висвітленні питань 
щодо запобігання міграційним втратам, що сприятиме реалізації засад 
превентивного міграційного менеджменту. 

До того ж фактор освітньої міграції молодіжної страти населення має 
бути врахованим при формуванні системи інформаційно-аналітичного 
супроводу моніторингу та прогнозування стану молодіжної міграційної 
активності в частині оцінювання тенденцій та чинників, побудови сценаріїв та 
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основних вимірів push-середовища міграційної активності населення 
Карпатського регіону. 

Виходячи зі спостереження змін соціально-демографічної структури 
міграційних потоків, зокрема збільшення частки осіб молодого віку як у 
процесах зовнішньої трудової, так і освітньої міграції (обсяги освітньої міграції 
молоді областей Карпатського регіону за 2000-2018 рр. зросли більше ніж у 4 
рази, частка осіб у віці до 35 років у віковій структурі мігрантів досягла 40 %.) 
слід наголосити на посиленні настроїв української молоді відносно навчання у 
закордонному середовищі, а також подальшого працевлаштування українських 
студентів за кордоном. Відповідно, розробка дієвих механізмів регулювання 
міграційних процесів вимагатиме вивчення не лише існуючих тенденцій, а й 
виявлення основних мотивів, потенційних напрямів міграції та оцінювання 
можливих ризиків і загроз, пов’язаних із нею. Тому вкрай важливий акцент у 
моніторингу інформації щодо цих та інших аспектів дослідження слід зробити 
на застосуванні методів та інструментарію також і соціологічних процедур. 

Отже, з метою упередження, мінімізації та усунення ризикогенних 
міграційних викликів, а також підвищення ефективності регіональної 
міграційної політики необхідно реалізувати інструменти в межах 
організаційного, економічного та інституційного механізмів, серед яких 
найважливішими виступають такі: розвиток системи програмування 
регіональної міграційної політики; покращання організаційної системи 
регулювання міграційних процесів; запровадження моніторингу та 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління процесами міграції; 
активізація діяльності щодо підготовки і реалізації спільних міждержавних, 
освітніх, науково-дослідних та бізнес-проектів; стимулювання економічної 
активності населення на теренах Карпатського регіону України; покращання 
інституційної інфраструктури регулювання міграційних процесів. 
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ДОБРОБУТ  І  БЛАГА  НАСЕЛЕННЯ 

У ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

Сучасна теорія економічного зростання обґрунтовує людиноцентричний 
імператив розвиткових змін. Особливо це стосується наслідків економічного 
зростання. Проблема поглиблення соціально-економічної нерівності в 
суспільстві призводить до поведінкової депривації та дезадаптації, що 
послаблює ендогенний потенціал економічного зростання. Тому ефективне 
суспільно-орієнтоване економічне зростання має бути орієнтованим на таке 
використання ендогенного потенціалу території, щоб забезпечувати створення 
сприятливих умов людського розвитку на засадах прозорої ринкової 
конкуренції. 

Одним з важливих індикаторів ефективності економічного зростання 
відповідно до його сучасної людиноцентричної концепції є добробут. Його 
дослідженню присвячені праці таких учених, як А. Ананд [10], К. Варкес [13], 
П. Кінг [12], А. Сен [9], Р. Сфеату [11] (зарубіжні автори) та С. Дражниця [1], 
Т. Кір’ян [2], Ю. Куліков [2], М. Ліхтер [3], В. Мартинюк [4], І. Потапов [6, 7], 
В. Сафонов [2], Ю. Стадницький [8] (українські автори). 

Здійснені напрацювання потребують критичного переосмислення з метою 
вдосконалення теоретико-методичних підходів до оцінювання добробуту і благ, 
які його формують, у взаємозв’язку з процесами економічного зростання. 

Для сучасного осмислення змісту добробуту необхідно проаналізувати 
показові його дефініції (табл. 1). У частині з них підкреслено необхідність 
задоволення потреб населення, пов’язаних з розвитком і самоусвідомленням 
(розуміння сенсу життя), соціальними контактами, що унеможливлюють 
соціальне виключення, нерівність та несправедливість. У ринкових 
конкурентних умовах досягнути такі цілі складно. Однак розуміння змісту 
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добробуту та складових його забезпечення (благ) дозволяє обґрунтовувати 
пріоритети політики добробуту на різних інституційних рівнях. 

Вважаємо, що добробут є одним з вимірників суспільно-орієнтованої 
ефективності економічного зростання, що відображає належний рівень 
забезпечення населення матеріальними (в першу чергу) і духовними благами. 
«Належний» рівень підтверджується соціальними стандартами і гарантіями, які 
регламентуються, як правило, на рівні держави з допустимою територіальною 
специфікацією (залежно від рівня децентралізації влади). 

Формування добробуту забезпечують блага. За змістом їх пов’язують з 
потребами, однак, на відміну від останніх, блага мають ключову властивість 
корисності, що дає підстави обґрунтовувати необхідність їх забезпечення на 
належному рівні. Благо – це те, що має властивість корисності, здатне 
безпосередньо чи опосередковано задовольнити певні людські потреби [8, 
с. 168]. Не кожна потреба є благом. Особливо це підтверджує сучасний світ з 
високим рівнем задоволення базових людських потреб та диференціацією 
потреб вторинного характеру, які не завжди відзначаються корисними 
властивостями. У зв’язку з цим теж треба прослідковувати вплив економічного 
зростання на виникнення нових потреб та очікування більших благ у різних 
суспільствах та соціальних групах. 

 
Таблиця 1 

Показові дефініції добробуту в науковому дискурсі  
вітчизняних і зарубіжних учених 

№ 
з/п 

Автор/ 
джерело 

Дефініція 
добробуту 

Акценти 
дефініції 

Вітчизняні джерела 

1 Тлумачний 
словник 

української 
мови [5, 
с. 783] 

Добробут – достаток, гаразд, гаразди, гараздування, 
статки 

Матеріальний 
стан 

2 І. Потапов 
[6, с. 437; 7] 

Добробут соціальний – такі умови в 
постіндустріальному суспільстві, котрі: забезпечують 
задоволення потреб індивідів та домогосподарств, 
якість їхнього життя на рівні, прийнятному в цьому 
суспільстві; запобігають соціальному виключенню 
уразливих груп суспільства від користування 
індивідуальними та соціальними благами і протидіють 
появі вираженого соціального дисбалансу 

Умови, що 
забезпечують 
задоволення 

потреб, 
соціальну 
рівність і 

справедливість 

3 С. Дражниця 
[1, с. 304] 

Добробут – це позитивний фізичний, соціальний та 
ментальний стан, який є результатом діяльності не 
тільки індивіда, але й доступності суспільних благ та 
відносин між людьми; він є наслідком задоволення 
базових потреб, відчуття сенсу життя у людей та 
можливості досягнення важливої для них особистої 
мети та участі в суспільному житті 

Стан 
задоволення 

потреб  

4 Т. Кір’ян, 
Ю. Куліков 

Добробут – задоволення населення життєвими благами, 
засобами існування та розвитку 

Задоволення 
потреб 
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та ін. [2, 
с. 23] 

5 М. Ліхтер 
[3, с. 27] 

Добробут (=благополуччя) – гарантований державою, 
законодавчо визначений стійкий рівень забезпеченості 
населення країни, окремої соціальної групи, сім’ї, 
особи життєво необхідними (найважливішими) 
матеріальними і нематеріальними благами 

Гарантії 
держави 

забезпечення 
населення 
благами 

Іноземні джерела 

6 Р. Сфеатку, 
К. Іонеску та 

ін. (рум.) 
[11] 

Добробут – мультидисциплінарна концепція, що 
розкриває оцінку життєвого досвіду людини та 
порівняння її життєвих обставин з соціальними 
нормами і цінностями 

Оцінка життя 
у порівнянні з 

нормами 

7 К. Васкес, 
Г. Гервас та 
ін. (ісп.) [13, 

с. 22] 

Добробут – результат психологічного задоволення при 
основному взаємовпливі з фізичним здоров’ям 

Фізичне 
здоров’я і 

психологічне 
задоволення 

8 П. Ананд 
(брит.) [10, 

с. 3] 

Добробут – передумова формування якості життя з усіх 
сфер, що виражається в стандартах і суб’єктивних 
судженнях 

Складова 
якості життя 

9 П. Кінг 
(новозел.) 

[12] 

Добробут – гедоністична (задоволення бажань) та 
евдемонічна (діяльність) оцінка життя людини 

Задоволення 
бажань, у тому 

числі через 
діяльність 

10 А. Сен 
(брит.) [10]  

Добробут – результат використання можливостей 
свободи і волі 

Свобода, воля 

Джерело: узагальнено автором. 
 

Існують різні класифікаційні підходи до їх розподілу: 
- за суб’єктом – індивідуальні (приватні), суспільні; 
- за походженням – матеріальні (природного чи антропогенного 

походження), духовні; 
- за сферою задоволення щодо суспільства – споживчі, соціально-

інфраструктурні (доступ до послуг освіти, охорони здоров’я, культури, спорту 
та інших об’єктів соціальної інфраструктури), соціально-захисні (доступ до 
послуг соціально незахищеним категоріям населення), фінансові (доходи та 
можливості їх отримання), майнові (норми житла); 

- за сферою задоволення щодо економіки (виробництва) – 
ресурсоорієнтовані (ресурсоприв’язані, ресурсомісткі, ресурсозалежні), 
ринковоорієнтовані (маломобільні, концентратні, рівновитратні, 
ментальнозалежні, комунікативні, немобільні), високотранспортабельні, 
небезпечні [8, с. 170-171];  

- за рівнем формування – глобальні, загальнодержавні, регіональні, 
локальні, особистісні; 

- за доступністю – загальнодоступні, вибіркові, обмежені, клубні, 
відсутні; 

- за оригінальністю – замінні, доповнювальні, незамінні, унікальні. 
Практичне значення розподілу благ, які формують добробут населення, 

полягає у визначення напрямків становлення «економіки добробуту» і 
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«держави добробуту». Щодо забезпечення добробуту суспільства держава 
може керуватись такими ідеологічними підходами [4]: 

1. Підхід соціального добробуту та політики добробуту, що наголошує на 
зв’язку добробуту людей із режимами добробуту; режими добробуту як таргети 
якості та стандартів життя формуються залежно від моделі державної політики: 

- ліберальної – спирається на ринок, базується на принципах «страхової 
сітки» і соціальної патології, тобто під соціальний захист потрапляють лише ті 
категорії населення, які не здатні самостійно забезпечити свій добробут; 

- консервативної – сповідує принципи субсидіарності (участь різних 
секторів економіки у сфері соціального захисту) та солідарності (можливість 
інституціям нижчого рівня звернутися за допомогою до інституцій вищого без 
загрози втрати контролю над своєю діяльністю), а також необхідності 
забезпечення рівноваги патерналістського інструментарію влади з адресними 
програмами підтримки різних груп населення; 

- соціал-демократичної – ґрунтується на універсальній системі 
соціального захисту, за якої державні зусилля спрямовуються на мінімізацію 
соціальних проблем та максимізацію державних доходів через систему 
прогресивного оподаткування; 

2. Економічний підхід, при якому держави добробуту дають адекватну 
рамкову основу для розуміння рівнів оціночних ефектів, які залежать від 
політичних орієнтирів, взаємозв’язку між ринковими інституціями та 
соціальними витратами, а також їх ефектами для подолання бідності; 

3. Екологічний підхід, що пов’язує економічну ефективність із 
екологічною політикою, головна ідея при цьому – виявити та імплементувати 
активності, які би зробили виробництво одночасно більш ефективним та 
чистим (екоефективність, економічний та екологічний прогрес, ефективне 
використання ресурсів, нижчий рівень викидів, використання повторної 
переробки тощо). 

Отже, сучасна теорія економічного зростання має розвиватись через 
призму оцінки забезпечення добробуту населення. В основі такої оцінки має 
бути класифікація благ, що дозволяє регламентувати стандарти належного 
рівня їх забезпечення на основі обраної ідеології економіки і держави 
добробуту. Як правило, первинний акцент має бути здійснений на матеріальних 
благах з їх розподілом на споживчі, соціально-інфраструктурні, соціально-
захисні, фінансові і майнові. У наступних працях автора буде зосереджено 
увагу на питаннях методичних підходів оцінки добробуту населення у 
взаємозв’язку з процесами економічного зростання. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 
НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Необхідність розробки системи національних індикаторів моніторингу 

екологічної якості життя, потреба у фаховому зборі, обробці та публікації 
статистичної інформації про вплив стану довкілля на здоров’я людини не 
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викликає жодного сумніву. Проте навіть без цих даних, без важливих 
механізмів налагодження оцінювання екологічної ситуації є очевидні проблеми, 
які слід вирішити. 

Сучасна екологічна ситуація в Україні досить тривожна. Однак вона дещо 
покращилась протягом останніх десятиліть, особливо після розпаду 
Радянського Союзу, у якому керівництво держави сприяло систематичному 
винищенню природи для досягнення своїх цілей та необдуманій експлуатації 
природних ресурсів. На початку 90-х років в Україні існувала вкрай 
несприятлива екологічна ситуація, виправити яку не могла ні система 
екологічного права, яка існувала по суті формально, ні зменшення обсягів 
виробництва. Основні засади екологічного права в країні формувались, не 
законами, а так званою доцільністю держави. 

Ситуація в Україні на сьогодні залишається незадовільною. Ряд 
показників, серед яких споживання ресурсів на одиницю ВНП (валового 
національного продукту) та кількість забруднень на одиницю продукції, в 
кілька разів перевищують ті, які є у промислово розвинених країнах. 
Негативний вплив екологічної ситуації на життя людини очевидний, він 
проявляється через  зниження якості середовища існування живих істот, 
виснаження природно-ресурсного потенціалу, збільшення кількості 
захворювань, які спричинені поганою екологією, деградацією природних 
екосистем тощо. Головні проблеми, які пов'язані зі станом середовища життя та 
забезпеченням екологічної безпеки населення: 

- забруднення повітря (загазованість, смог); 
- засмічення міських вулиць та зелених зон; 
- незадовільна якість питної води; 
- вирубка лісів; 
- небезпека для їжі (вміст пестицидів тощо); 
- забруднення навколишнього середовища відходами від виробництва, 

зокрема звалища небезпечних відходів; 
- радіоактивне забруднення низки територій (Чорнобильські райони); 
- небезпечні геологічні процеси (інтенсивних видобуток мінеральних 

ресурсів). 
На жаль, все це призводить до негативних наслідків, зокрема в Україні  

такі показники, як втрата працездатності та смертність, викликані екологічними 
чинниками в Україні, одні з найвищих у Європі. 

Загалом моніторинг та оцінка стану навколишнього природного 
середовища в Україні здійснюється за такими показниками [4]. 

А. Забруднення атмосферного повітря та порушення озонового шару 

атмосфери 
1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
2. Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах 
3. Використання озоноруйнівних речовин 

B. Зміна клімату 
1. Температура повітря 
2. Атмосферні опади 
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3. Викиди парникових газів 
C. Водні ресурси 

1. Відновлювальні ресурси прісних вод 
2. Забір прісних вод 
3. Побутове водовикористання у розрахунку на душу населення 
4. Втрати води 
5. Повторне і оборотне використання прісної води 
6. Якість питної води 
7. Біохімічне споживання кисню (БСК) та концентрація азоту амонійного в 

річковій воді 
8. Біогенні речовини в прісній воді 
9. Біогенні речовини в прибережних морських водах 
10. Забруднені стічні води 

D. Біорізноманіття та ліси 
1. Природні території, що підлягають особливій охороні 
2. Ліси та інші лісовкриті землі 
3. Види, що знаходяться під загрозою зникнення, і види, що охороняються 
4. Тенденції зміни чисельності і розповсюдження окремих видів 

E. Земельні ресурси та ґрунти 
1. Вилучення земель із продуктивного обороту 
2. Райони, що зазнають ерозії ґрунтів  

F. Сільське господарство 
1. Внесення мінеральних та органічних добрив 
2. Внесення пестицидів 

G. Енергетика 
1. Кінцеве енергоспоживання 
2. Загальний об’єм енергоспоживання 
3. Енергоємність 
4. Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел 

H. Транспорт 
1. Пасажирооборот 
2. Вантажооборот 
3. Склад парку дорожніх механічних транспортних засобів у розбивці по 

видах палива, що використовується 
4. Середній вік парку дорожніх механічних транспортних засобів 

I. Відходи 
1. Утворення відходів 
2. Транскордонні перевезення небезпечних відходів 
3. Переробка та вторинне використання відходів 
4. Кінцеве видалення відходів. 

Всі ці показники свідчать про стан екології в державі, про ситуацію з 
навколишнім середовищем, про необхідність вирішення певних екологічних 
проблем чи їх відсутність тощо. 

Варто зазначити, що необхідно не лише оцінювати показники стану 
навколишнього середовища, але й розробляти моделі впливу різних чинників 
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на екологічну ситуацію, як це здійснено в [2]. 
Погана екологічна ситуація в країні має ряд причин, підстав виникнення. 

Головні причини екологічних проблем подано в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Головні причини екологічних проблем та способи їх подолання 

Причини екологічних проблем Способи подолання 
Відсутність державної політики Розробка ефективної системи покарань, 

зменшення корупції, налагодження якісної 
роботи комунальних служб, підтримка 
екологічних ініціатив 

Екологічна необізнаність та байдужість 
суспільства 

Пропаганда екологічно свідомої поведінки 
населення, розробка системи штрафів 

Неправильна екологічна поведінка Сортування сміття, зменшення споживання 
пластику, утеплення будинків, встановлення 
лічильників на тепло, використання 
енергоощадних ламп 

Погана комунікація суспільства з 
бізнесовими структурами 

Впровадження нових екологічних технологій 

Зміна клімату Зменшити використання викопного палива, 
перейти на екологічно чисті джерела енергії 

Розроблено авторами за: [1, 3, 5, 6]. 

Можна зробити висновок, що людство загалом і кожен індивід зокрема 
повинні змінювати свій спосіб життя. Пандемія 2020 року і поширення епідемії 
коронавірусу спричинило зміну моделі поведінки людства. Зокрема, 
пріоритетом стали збереження та раціональне використання ресурсів. Стало 
очевидним, що зміни стандартного способу життя на локальних територіях 
призвели до зміни рівня забруднення довкілля. Крім того, саме багаторічне 
забруднення навколишнього середовища, нехтування елементарних норм 
правильної екологічної поведінки, суттєво збільшує поширеність та наслідки 
інфекційних захворювань серед населення. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ  СТАНИ  НАСЕЛЕННЯ 

ЯК ІНДИКАТОРИ ЙОГО ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
В ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Добре розроблена система демографічних станів населення у розрізі 

територіальних одиниць дає змогу виробити критерії діагностики небезпечних 
станів і застосувати ці критерії для оцінки населення територій [3, 4]. 

Під станом розуміємо категорію наукового пізнання, яка позначає 
здатність досліджуваного об’єкта характеризуватися певними класами якісних 
чи кількісних ознак. Функціональний стан це стан функціонування об’єкта. 

Тут розглянемо функціонально-територіальні аспекти демогеографічного 
дослідження, зокрема функції, пов’язані з природним, механічним та 
соціальним рухами населення [1, 2]. 

Виявляється, що всю різноманітність функціональних станів населення 
зручно згрупувати за видами руху населення. У зв’язку з цим можна виділити 4 
види станів, 16 груп станів і 78 самих функціональних станів (якщо в 
соціальному виді руху обмежитися сімейно-шлюбними процесами). 

Будемо користуватися трирівневою шкалою значень відповідних 
показників, тобто {низький, середній, високий}. Конкретні межі значень 
показника для кожної шкали встановлюються окремо в конкретних 
дослідженнях виходячи з їх завдань та особливостей досліджуваного об’єкта. 

Функціональні стани, пов’язані з природним рухом населення (4 групи, 

18 станів). У цьому аспекті кожен територіальний елемент (регіон, або 
поселення) характеризується певним функціональним станом і можна виділити 
чотири їх групи. 

Перша група – три функціональних стани територіальних елементів за 
значенням коефіцієнта народжуваності: 1-й стан: коефіцієнт народжуваності 
низький, тобто спостерігається звужене відтворення населення; 2-й стан: 
коефіцієнт народжуваності має середні значення, це стан нормального 
відтворення; 3-й стан: коефіцієнт народжуваності високий, тобто 
спостерігається розширене відтворення населення. 

Друга група – три функціональних стани територіальних елементів за 
значенням коефіцієнта смертності: 1-й стан: коефіцієнт смертності низький; 2-
й стан: коефіцієнт смертності середній; 3-й стан: коефіцієнт смертності 



 291 

високий. 
Третя група – три функціональних стани територіальних елементів за 

значенням коефіцієнта природного руху населення: 1-й стан: – природна 
депопуляція, тобто зменшення кількості населення за рахунок від’ємного 
природного приросту; 2-й стан: природна стагнація, тобто стабільна кількість 
населення за рахунок нульового природного приросту; 3-й стан – природна 
репопуляція, тобто збільшення кількості населення за рахунок додатного 
природного приросту. 

Четверта група – дев’ять функціональних станів територіальних 
елементів за поєднанням особливостей народжуваності та смертності 
населення: 1-й стан: низька народжуваність і низька смертність; 2-й стан: 
низька народжуваність і середня смертність; 3-й стан: низька народжуваність і 
висока смертність; 4-й стан: середня народжуваність і низька смертність; 5-
й стан: середня народжуваність і середня смертність; 6-й стан: середня 
народжуваність і висока смертність; 7-й стан: висока народжуваність і низька 
смертність; 8-й стан: висока народжуваність і середня смертність; 9-й стан: 
висока народжуваність і висока смертність. 

Функціональні стани, пов’язані з механічним рухом населення (4 

групи, 18 станів). У цьому аспекті кожен територіальний елемент (регіон, або 
поселення) теж характеризується певним функціональним станом. Тоді можна 
виділити чотири групи функціональних станів. 

П’ята група – три функціональних стани територіальних елементів за 
значенням коефіцієнта прибуття: 1-й стан: коефіцієнт прибуття низький; 2-
й стан: коефіцієнт прибуття середній; 3-й стан: коефіцієнт прибуття високий. 

Шоста група – три функціональних стани територіальних елементів за 
значенням коефіцієнтом вибуття: 1-й стан: коефіцієнт вибуття низький; 2-
й стан: коефіцієнт вибуття середній; 3-й стан: коефіцієнт вибуття високий. 

Сьома група – три функціональних стани територіальних елементів за 
різницею коефіцієнтів прибуття та вибуття, тобто за механічним приростом 
населення: 1-й стан: механічна депопуляція населення, зменшення населення за 
рахунок від’ємного механічного приросту; 2-й стан: механічна стагнація 
населення стабільна кількість населення за рахунок нульового механічного 
приросту; 3-й стан: механічна репопуляція населення, тобто збільшення 
населення за рахунок додатного механічного приросту. 

Восьма група – дев’ять функціональних станів територіальних елементів 
за поєднанням особливостей прибуття та вибуття населення: 1-й стан: низьке 
прибуття і низьке вибуття; 2-й стан: низьке прибуття і середнє вибуття; 3-
й стан: низьке прибуття і високе вибуття; 4-й стан: середнє прибуття і низьке 
вибуття; 5-й стан: середнє прибуття і середнє вибуття; 6-й стан: середнє 
прибуття і високе вибуття; 7-й стан: високе прибуття і низьке вибуття; 8-й стан: 
високе прибуття і середнє вибуття; 9-й стан: високе прибуття і високе вибуття. 

Функціональні стани, пов’язані з сумарним (природним та 

механічним) рухами населення (4 групи, 27 станів). 
У цьому аспекті кожен територіальний елемент (регіон, або поселення) 

теж характеризується певним функціональним станом. Тоді можна виділити 
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чотири групи функціональних станів. 
Дев'ята група – три функціональних стани територіальних елементів за 

сумарним коефіцієнтом зростання населення (народжуваність плюс міграційне 
прибуття): 1-й стан: сумарний коефіцієнт зростання низький; 2-й стан: 
сумарний коефіцієнт зростання середній; 3-й стан: сумарний коефіцієнт 
зростання високий. 

Десята група – три функціональних стани територіальних елементів за 
сумарним коефіцієнтом спадання населення (смертність плюс міграційне 
вибуття): 1-й стан: сумарний коефіцієнт спадання низький; 2-й стан: сумарний 
коефіцієнт спадання середній; 3-й стан: сумарний коефіцієнт спадання високий. 

Одинадцята група – три функціональних стани територіальних елементів 
за сумарним рухом населення (природний рух плюс механічний рух, або те ж 
саме – сумарне зростання мінус сумарне спадання: 1-й стан: сумарна 
депопуляція населення; 2-й стан: – сумарна стагнація населення; 3-й стан: – 
сумарна репопуляція населення. 

Дванадцята група – дев’ять функціональних станів територіальних 
елементів за поєднанням природного та механічного приросту населення: 1-
й стан: – природна і механічна депопуляція; 2-й стан: – природна депопуляція і 
механічна стагнація; 3-й стан: – природна депопуляція і механічна репопуляція; 
4-й стан: – природна стагнація і механічна депопуляція; 5-й стан: – природна і 
механічна стагнація; 6-й стан: – природна стагнація і механічна репопуляція; 7-
й стан: – природна репопуляція і механічна депопуляція; 8-й стан: – природна 
репопуляція і механічна стагнація; 9-й стан: – природна і механічна 
репопуляція. 

Тринадцята група – дев’ять функціональних станів територіальних 
елементів за поєднанням особливостей сумарного зростання та спадання 
населення: 1-й стан: низьке сумарне зростання і низьке сумарне спадання; 2-
й стан: низьке сумарне зростання і середнє сумарне спадання; 3-й стан: низьке 
сумарне зростання і високе сумарне спадання; 4-й стан: середнє сумарне 
зростання і низьке сумарне спадання; 5-й стан: середнє сумарне зростання і 
середнє сумарне спадання; 6-й стан: середнє сумарне зростання і високе 
сумарне спадання; 7-й стан: високе сумарне зростання і низьке сумарне 
спадання; 8-й стан: високе сумарне зростання і середнє сумарне спадання; 9-
й стан: високе сумарне зростання і високе сумарне спадання. 

Функціональні стани, пов’язані з соціальним рухом населення (3 групи, 

15 станів) на прикладі сімейно-шлюбних процесів. Розглядаємо коефіцієнт 
одружуваності та коефіцієнт розлучуваності. Вибираємо триелементну шкалу 
значень для кожного коефіцієнта {низький, середній, високий}. Тоді в 
досліджуваному аспекті соціального руху населення кожен територіальний 
елемент (регіон, або поселення) характеризується певним функціональним 
станом. Тут також можна вивчати варіанти функціонально-територіального 
районування. 

Чотирнадцята група – три функціональних стани територіальних 
елементів за рівнем одружуваності (шлюбності) населення: 1-й стан): низький 
рівень одружуваності; 2-й стан: середній рівень одружуваності; 3-й стан: 
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високий рівень одружуваності. 
П’ятнадцята група – три функціональних стани територіальних елементів 

за рівнем розлучуваності населення: 1-й стан: низький рівень розлучуваності; 2-
й стан: середній рівень розлучуваності; 3-й стан: високий рівень 
розлучуваності. 

Шістнадцята група – дев’ять функціональних станів за поєднанням рівнів 
одружуваності та розлучуваності: 1-й  стан: низький рівень одружуваності і 
низький рівень розлучуваності; 2-й стан: низький рівень одружуваності і 
середній рівень розлучуваності; 3-й стан: низький рівень одружуваності і 
високий рівень розлучуваності; 4-й стан: середній рівень одружуваності і 
низький рівень розлучуваності; 5-й стан: середній рівень одружуваності і 
середній рівень розлучуваності; 6-й стан: середній рівень одружуваності і 
високий рівень розлучуваності; 7-й стан: високий рівень одружуваності і 
низький рівень розлучуваності; 8-й стан: високий рівень одружуваності і 
середній рівень розлучуваності; 9-й стан: високий рівень одружуваності і 
високий рівень розлучуваності. 

Моделювання динаміки функціональних станів населення. Описана 
вище система демографічних функціональних станів дає змогу моделювати та 
прогнозувати зміну цих станів у процесі суспільних трансформацій. Наприклад, 
одинадцята група має три стани: сумарна депопуляція, сумарна стагнація і 
сумарна репопуляція. Між цими станами можливі взаємопереходи: 

Функ_Стан_1   <==>   Функ_Стан_2   <==>   Функ_Стан_3. 
За теорією ланцюгів Маркова ключовими величинами моделювання 

динаміки є ймовірності переходів між станами. Тут буде три групи таких 
ймовірностей: переходу у вищий функціональний стан, збереження чинного 
функціонального стану і переходу в нижчий функціональний стан. Далі 
ідентифікують ймовірності на основі спостережень і прогнозують розподіл 
функціональних станів за територіальними елементами. За теорією ланцюгів 
Маркова для прогнозу станів на певну кількість років, потрібно обчислити 
відповідну степінь матриці ймовірності переходів. 

Висновки. 
Функціональні демографічні стани населення поділяються на чотири 

види, серед яких можна виділити шістнадцять груп. Всього можна виділити 78 
головних функціональних демографічних станів для територіальних елементів. 
За цими станами можна діагностувати небезпеки та ризики територій. Теорія 
ланцюгів Маркова дає змогу прогнозувати зміну функціональних 
демографічних станів у майбутньому. 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ  ЛЮДСЬКИМ  ПОТЕНЦІАЛОМ 

 
Основним засобом реалізації стратегічного управління організацією є 

люди з їх інтелектуальним капіталом, тому система роботи з персоналом 
вважається пріоритетною для успішного функціонування організації в умовах 
ринкового середовища. Кадрова політика суттєво впливає не лише на процеси, 
які відбуваються у колективі організації, а й на розвиток економіки країни, так 
як вирішення багатьох господарських питань великою мірою залежить від 
ефективності використання кадрів. 

Загалом, під кадровою політикою розуміють систему теоретичних 
поглядів, ідей, вимог, критеріїв, які визначають основні напрями роботи з 
персоналом. Однак існує безліч інших точок зору щодо розуміння цього 
поняття. 

Питанню визначення сутності та складових частин кадрової політики 
організації присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, 
зокрема: М. Мескона, Ф. Хедоурі, А. Маслоу, Г. Щокіна, О. Крушельницької, 
Л. Балабанової, А. Єгошина, М. Виноградського тощо. Так, О.В. Крушельницька 
[5] вважає, що кадрова політика – це сукупність принципів, методів та форм 
організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання 
персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. 
Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з 
персоналом на довготривалу перспективу. Є. Маслов характеризує кадрову 
політику як “головний напрямок у роботі з кадрами, набір принципів, що 
реалізуються кадровою службою підприємства”[4, с. 38]. Таким чином, кадрова 
політикаяк складова системи управління людським потенціалом – це 
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сукупність теоретичних поглядів, ідей, критеріїв, вимог, процедур, які 
визначають основні напрямки роботи з персоналом. 

Кадрова політика формується державою, керівними партіями та 
керівництвом організацій і знаходить конкретне вираження у вигляді 
адміністративних і моральних норм поведінки людей у суспільстві. В ринковій 
економіці істотно змінюється суть і принципи кадрової політики. Вона є 
усвідомленою і спрямованою на створення високопрофесійного трудового 
колективу, який би сприяв розвитку організації та особистості. Крім того, дана 
політка спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем 
людей на різних рівнях відповідальності, а її головна мета – це своєчасне 
забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження 
персоналу, його розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого 
законодавства та стану ринку праці. 

Основними завданнями кадрової політики є [1, с. 89]: 
- своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і 

кількості відповідно до стратегії розвитку організації; 
- створення умов реалізації прав та обов'язків громадян, передбачених 

трудовим законодавством; 
- раціональне використання людського ресурсу; 
- формування і підтримка ефективної роботи організації. 
Кадрову політику розробляють з урахуванням впливу зовнішніх i 

внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносять:національне трудове 
законодавство, взаємовідносини з профспілкою, стан економічної кон'юнктури, 
стан і перспективи розвитку ринку праці. Внутрішніми факторами є:структура, 
цілі і стратегія організації, територіальне розміщення, технології виробництва, 
організаційна культура, кількісний та якісний склад наявного персоналу і 
можливі його зміни у перспективі, фінансові можливості організацій, які 
визначають допустимий рівень витрат на управління персоналом, існуючий 
рівень оплати праці. 

Формування кадрової політики в умовах ринкової економіки вимагає 
розглядати роботу з кадрами в нерозривному зв’язку із сутністю проблем, що 
вирішуються на даному етапі, підбираючи кадри відповідно до нових завдань. 
Крім того, кадрова політика будь-якої організації має базуватися на чітких 
принципах, зокрема справедливості, послідовності,дотримання трудового 
законодавства, рівності, відсутності дискримінації, науковості, комплексності, 
системності та ефективності[2, с. 125] і розроблятися у кілька етапів – 
нормування, програмування і моніторинг персоналу. 

На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню 
людського фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, 
кадрового потенціалу, покращенню підготовки і використання фахівців. 

До головних напрямів кадрової політики організації відносять: 
• визначення основних вимог до персоналу, виходячи із внутрішньої і 

зовнішньої ситуації, та перспектив розвитку організації; 
• формування нових кадрових структур і розробка процедур, механізмів 

управління персоналом; 
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• формулювання концепції оплати праці, матеріального і морального 
стимулювання працівників; 

• вибір шляхів залучення, використання, збереження і вивільнення 
кадрів; 

• визначення шляхів розвитку кадрів, навчання, перенавчання, 
підвищення їхньої кваліфікації; 

• розвиток соціальних відносин; 
• поліпшення морально-психологічного клімату в колективі [3]. 
У цілому, кадрова політика відбиває основні аспекти управління 

персоналом: виробничо-економічний, політичний, соціальний, психологічний, 
адміністративно-правовий. 

Політичний аспект управління кадрами – це максимум демократизму, при 
якому людина відчуває себе господарем і творцем; це налаштування кадрів на 
роботу, необхідність революційних перетворень в умовах ринкової економіки. 

Соціальний аспект роботи з кадрами направлений на активізацію участі 
персоналу в управлінні організацією, покращення умов, що впливають на 
процеси праці (житлових, культурно-побутових, охорони здоров’я, підвищення 
рівня освіти та кваліфікації тощо). 

Психологічний аспект управління кадрами відображає дію на кожну 
окрему особистість з урахуванням її психологічних і психофізіологічних 
якостей, інтересів, можливостей з метою стимулювання високої продуктивності 
праці. 

Адміністративно-правовий аспект управління кадрами направлений на 
координування діяльності працівників у процесі вирішення завдань, 
розміщення кадрів за робочими місцями із врахуванням їх професійного і 
кваліфікаційного рівня. 

Виробничо-економічний аспект управління персоналом безпосередньо 
пов’язаний з організацією та стимулюванням праці в нових умовах 
господарювання. Він вирішує завдання ефективності господарювання за 
рахунок найбільш повного задоволення економічних інтересів трудових 
колективів. Поряд з іншими аспектами управління кадрами виробничо-
економічний спрямований на встановлення повної відповідності між цілями і 
завданнями організації та інтересами працівників. 

У великих компаніях кадрова політика, як правило, офіційно 
декларується і докладно фіксується у загальних корпоративних документах: 
меморандумах, інструкціях, що регламентують найважливіші аспекти 
управління людськими ресурсами. У невеликих організаціях вона, найчастіше, 
спеціально не розробляється, а існує як система неофіційних установок 
власників. 

Механізм реалізації кадрової політики організації включає систему 
планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних, соціальних, 
економічних та інших заходів, спрямованих на вирішення кадрових проблем і 
задоволення потреб організації в персоналі [6]. Головною особливістю системи 
розробки і реалізації ефективної кадрової політики в організації є те, що значну 
частку роботи з персоналом повинні виконувати самі лінійні керівники, а 
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працівники кадрової служби зобов'язані допомагати їм у цьому і забезпечувати 
відповідну підтримку. 

Відомим вченим Т. Базаровим [1] запропоновано класифікацію кадрової 
політики організації залежно від рівня усвідомленості правил і норм, що лежать 
в основі кадрових заходів, і рівня впливу управлінського апарату на кадрову 
ситуацію, зокрема на пасивну, реактивну, превентивну та активну політику. 

За пасивної кадрової політики керівництво організації не має програми 
дій по відношенню до персоналу, а кадрова робота полягає у ліквідації 
негативних наслідків. Для такої організації характерна відсутність прогнозу 
кадрових потреб, засобів оцінки праці і персоналу, діагностики кадрової 
ситуації в цілому. Керівництво за пасивної кадрової політики працює у режимі 
швидкого реагування на конфліктні ситуації, що виникають, а конфлікти прагне 
погасити будь-якими засобами, як правило, без виявлення їх причин і 
можливих наслідків. 

Реактивна кадрова політика означає, щокерівництво організації здійснює 
контроль за негативними аспектами роботи з персоналом, причинами і 
ситуацією розвитку кризи, а також застосовує заходи щодо локалізації 
кризи.Керівництво організації орієнтоване на розуміння причин, що призвели 
до виникнення кадрових проблем. Кадрові служби, як правило, мають у своєму 
розпорядженні засоби діагностики існуючої ситуації та адекватної екстреної 
допомоги. 

Превентивна кадрова політика має місце тоді, коли керівництво 
організації має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації. Кадрова служба 
володіє не тільки засобами діагностики персоналу, але і прогнозування 
кадрової ситуації на середньостроковий період. Основна проблема таких 
організацій – розроблення цільових кадрових програм. 

Нарешті, при веденні активної кадрової політики керівництво організації 
має не тільки прогноз, але і засоби впливу на ситуацію; кадрова служба здатна 
розробити антикризові кадрові програми, проводити постійний моніторинг 
ситуації і корегувати виконання програм відповідно до параметрів зовнішнього 
і внутрішнього середовища. 

Загалом, зростання ролі людського фактору в сучасній організації 
підтверджується результатами досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених, які доводять, що вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають 
довгостроковим чинником конкурентоспроможності і виживання організації в 
умовах глобальної нестабільності. 
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РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ 

ЗАКЛАДІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Сучасний стан розвитку вітчизняної туристичної сфери характеризується 

зниженням: попиту на санаторно-курортні послуги, показників заповнюваності 
ліжкового фонду, рівня ефективності діяльності. Це пов’язано з 
неплатоспроможністю населення, зниженням якості санаторно-курортних 
послуг; відсутністю соціальної державної політики. 

Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів в Україні 
протягом 1990-2017 років зменшується, результати представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади України [4] 

Санаторії та 
пансіонати з 
лікуванням 1 

Санаторії-
профілакторії 

1 

Будинки і 
пансіонати 

відпочинку 1 

Бази та інші 
заклади 

відпочинку 1 

Дитячі 
заклади 

оздоровлення 
та відпочинку    

усього 
у них 
ліжок, 
тис. 

усього 
у них 
ліжок, 
тис. 

усього 
у них 
місць, 
тис. 

усього 
у них 
місць, 
тис. 

усього 
у них 
місць, 
тис. 

1998  547  156  416  33  292  77  1913  234  6904  241 
1999  547  155  404  32  303  71  1961  235  7644  236 
2000  549  151  377  31  266  63  2010  238  7615  227 
2001  555  151  357  29  273  61  2015  236  8578  221 
2002  544  151  334  28  290  63  1982  236  10890  231 
2003  536  147  325  27  292  62  2005  236  14961  228 
2004  531  147  311  25  302  62  2033  231  19443  256 
2005  524  145  291  23  321  65  2016  233  18366  236 
2006  520  148  277  23  301  63  1976  232  18238  231 
2007 523 143 269 21 302 64 1934 224 18363 226 
2008 518 142 262 21 302 64 1916 221 18672 218 
2009 513 141 252 21 296 62 1907 216 17379 198 
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2010 510 141 234 19 290 60 1920 217 17342 196 
2011 508 141 224 19 280 59 1947 216 17703 194 
2012 484 133 185 18 286 60 1925 208 17744 188 
2013 477 132 165 15 271 57 1916 202 18549 191 

2014 1 320 79 118 17 90 17 1400 157 13977 126 
2015 1 309 78 79 12 76 15 1399 165 9743 113 
2016 1 291 70 63 10 73 14 1295 146 9669 112 

2017 1 284 71 55 10 67 12 1235 133 9745 106 
1 У 2002-2011 роках інформація стосовно діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) 
закладів подається за 12 місяців: з 1 жовтня попереднього по 30 вересня звітного року. 

Першочерговою умовою розвитку санаторно-курортного закладів є 
наявність лікувальних природних ресурсів. В Закарпатській області на базі 
використання мінеральних та термальних вод та інших бальнеологічних 
ресурсів функціонує 19 санаторіїв, 7 санаторіїв-профілакторіїв, 29 баз 
відпочинку, 2 курортні поліклініки та 3 дитячі оздоровчо-санаторні позаміські 
заклади цілорічної дії. Шоста частина зосереджених об’єктів знаходиться у 
Свалявському районі, 15 % – у Мукачівському та по 11,7 % у Виноградівському 
та Хустському районах [2]. 

У 2007 році відбулося найбільше скорочення з 69 до 60 санаторно-
оздоровчих закладів, при цьому за цей період на 40 % зменшилась кількість 
санаторіїв-профілакторіїв та близько 25 % баз відпочинку, кількість санаторіїв 
зросла більше як на 30 %. Незважаючи на скорочення кількості санаторно-
курортних та оздоровчих закладів та їх ліжкового фонду, кількість 
оздоровлених осіб зросла з 55,9 тис. осіб у 2016 р. до 82,2 тис. осіб у 2017 році. 
Найменша кількість оздоровлених зафіксована у 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 
роках так як це були світові кризи, що зменшували купівельну спроможність 
населення [2]. 

Щодо структури рекреантів по типам санаторно-оздоровчих закладів, то у 
2018/2019 рр. найбільша кількість клієнтів оздоровлювалася у санаторіях – 
59 %, в санаторіях-профілакторіях – 23,5 %, на базах відпочинку – 17,5 % 
(рис. 2). 

санаторії

санаторії-профілакторії

бази відпочинку

 
Рис. 2. Структура кількості рекреантів по видах закладів 

у 2018/2019 році, % [3] 
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Відповідно до вікової структури оздоровлено 82 тис. дорослих осіб, 
4,8 тис. дітей та 1,4 тис. підлітків. 

Якщо проаналізувати наявність санаторно-курортних та оздоровчих 
закладів в межах адміністративно-територіальних одиниць, то їх найбільша 
кількість зосереджена в Свалявському та Мукачівському районах, а найменша 
кількість відповідно у Воловецькому та Великоберезнянському районах. 

Зростаюча роль санаторно-оздоровчих закладів впливає на соціально-
економічні умови функціонування Закарпатської області та передбачає: 
здійснення оцінки ресурсної забезпеченості та туристичних можливостей 
області, виявлення унікальних об'єктів оздоровлення, визначення напрямів 
розвитку ресурсної бази. Для вироблення пропозицій та напрямків подальшого 
розвитку необхідно визначити пікові періоди, що забезпечують максимальну 
кількість відвідувачів та періоди з мінімальною кількістю відвідувачів. 

Впродовж 2018/2019 рр. в Закарпатській області не працював 21 заклад 
місткістю 491 ліжко-місце, з них: 3 санаторії, 4 санаторії-профілакторії, 13 баз 
відпочинку та 1 дитячий оздоровчо-санаторний позаміський заклад [1]. 

На території Закарпатської області запланований розвиток оздоровчої 
галузі на території Тячівського району – смт Солотвино. Однак через ситуацію 
зі станом Солотвинського солерудника наразі не може розглядатися як курорт, 
позаяк там необхідні заходи з усунення наслідків провалля, яке утворилося 
внаслідок інтенсивного видобутку солі шахтним методом. Одночасно в області 
розглядають можливість відновлення економічної активності на території 
колишньої алергологічної лікарні національного значення шляхом залучення 
інвестицій у цю проблемну територію. Потребують також свого визначення зі 
статусом території ур. Драгобрат (Рахівський район), Синяк (Мукачівський 
район), Косино (Берегівський район), Берегово, Свидовець (Тячівський і 
Рахівський район), Боржава (Свалявський, Міжгірський, Воловецький райони) 
тощо. Зважаючи на існування процедури з оголошення території курортною 
відповідно обласного та державного значення, органам місцевого 
самоврядування слід визначитися із таким статусом та провести відповідні 
дослідження, необхідні для підготовки відповідних клопотань про оголошення 
територій курортними. В області опрацьовується також питання формування 
мережі туристичних шляхів Закарпатської області, а також обґрунтування на 
таких шляхах джерел мінеральних вод [6]. 

У 2019 році для інформування туристів та гостей щодо наявних 
туристичних можливостей на території області функціонувало 25 туристично-
інформаційних центрів. Загальна довжина промаркованих маршрутів з 2016-
2019 роки становить 204,9 км. Щодо витрат суб'єктів туристичної діяльності на 
послуги, що використовуються при виробництві туристичного продукту у 
Закарпатській області то результати представлені у таблиці 3. 
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Таблиця 3 
Витрати суб'єктів туристичної діяльності на послуги сторонніх організацій, що 

використовуються при виробництві туристичного продукту, 
Закарпатська обл., 2019 р. [4], тис. грн 

 

У тому числі 

на розміщення і проживання 

з них Усього 

Усього 
у готелях та 
аналогічних 
засобах 
розміщення 

у приват-
ному 
секторі 

на 
харчування 

на 
медичне 
обслугов
ування 

на екскурсійне 
обслуговування 

(без 
транспортних 

послуг) 

на візове 
обслугову-

вання 

Україна 69633,8 23342,4 20551,7 611,2 4879,0 188,9 4978,4 

Закарпатська 
область 

9214,1 8108,4 7521,1 50,0 390,7 30,0 − 

 
Туризм вважається однією з провідних галузей, яка може показати 

позитивну динаміку впливу на розвиток регіону в цілому. Протягом останніх 
років область активно вкладає у розвиток туристичної інфраструктури, 
підвищення привабливості регіону, планує промоцію туристичного потенціалу 
регіону. Сучасний етап розвитку туристичної сфери Закарпатської області 
характеризується різким падінням попиту на санаторно-курортні послуги, але 
має перспективи подальшого розвитку та зростання. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ  В  ЕКОНОМІЦІ  УКРАЇНИ –  

НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Цифровізація в економіці України почала активно відбуватися із 
розвитком мережевих технологій передачі інформації, розбудови ринку 
мобільних пристроїв і активної участі населення у цифровому житті держави. 

В Україні цифрова економіка ідентифікована на законодавчому рівні. У 
Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації прописано, що: «у 
класичному розумінні поняття «цифрова економіка» означає діяльність, в якій 
основними засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, 
віртуальні) дані як числові, так і текстові» [3]. Тобто «цифрова економіка 
базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий 
розвиток та поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну (фізично-
аналогову) економіку, трансформуючи її від такої, що споживає ресурси, до 
економіки, що створює ресурси» [3]. Процес розвитку цифрової економіки – 
названо цифровізацією. 

Завдяки високому рівню розвитку технологій сучасності цифровізація 
стає каталізатором економічного зростання і може виконувати позитивний та 
прогресивний вплив на ефективність, результативність, якість та вартість не 
тільки результатів господарської діяльності, але й розвиток людини як 
особистості і члена суспільства. 

Інтеграція цифрових технологій не оминула і сферу зайнятості в Україні. 
В країні сформувався новий рівень соціальних очікувань, пов’язаних із 

цифровізацією: оновлена соціалізація відносин у сфері зайнятості, нові способи 
та можливості самореалізації, підвищення якості трудової діяльності. Повнота 
реалізації цих очікувань потребує особливо прискіпливого наукового вивчення, 
із виокремленням переваг, викликів і загроз. 

Кадровий інтелектуальний потенціал для забезпечення цифровізації в 
Україні представлений дуже потужно як за кількістю так і за якістю. Як 
стверджує провідний експерт соціальних та гендерних програм Разумков 
Центру Ольга Пищуліна: «Країна посіла перше місце в Європі за кількістю IT-
фахівців. На сьогоднішній день понад 100 тисяч українських програмістів 
працюють в різних компаніях, очікується, що до 2020 року кількість IT-
фахівців в Україні складе біля 200 тисяч чоловік. Однак, згідно з інформацією з 
інноваційного форуму, це не межа і вже в 2025 році їх кількість повинна 
становити близько 242 тисячі чоловік» [1]. 

За результатами дослідження аналітиків PricewaterhouseCoopers, 
виконаного на замовлення профільного комітету Європейської Бізнес Асоціації 
[6], для вітчизняного ринку IT-послуг характерно: 

1. Україна входить Топ-20 найбільших експортерів IT-послуг в світі. 
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2. Інформаційно-комунікаційні технології займають третє місце за 
обсягом експорту послуг (20 % від усього вітчизняного сервісного експорту). 

3. IT-сфера зростає приблизно на 26 % щороку. 
4. На ринку працює близько 4000 IT-компаній. 
5. В Україні зареєстровано понад 1600 сервісних IT-компаній. 
Вищенаведені характеристики вказують на високу професійну цінність 

вітчизняних працівників в умовах цифровізації. 
До позитивних моментів реалізації цифрової економіки відносимо: 
– розвиток економіки та зростання ВВП держави; 
– оптимізацію виробництва, роботизацію, віддалений контроль за 

господарськими процесами, використання штучного інтелекту; 
– підвищення показників ефективності, рентабельності, урожайності, 

виробітку в бізнесі; 
– появу нових цифрових професій на ринку (аналітиків у сфері 

обчислювальної техніки, аналітиків з інформаційної безпеки, інженерів з 
машинного навчання, архітекторів Інтернету речей, архітекторів віртуальної 
реальності, проектувальників нейроінтерфейсів, дизайнерів аватарів, 
віртуальних адвокатів/лікарів/вчителів/викладачів, тайм-менеджерів, ГМО-
агрономів, медичних маркетологів, системних біотехнологів, енергоаудиторів, 
експертів з криптовалют тощо); 

– підвищення цифрової грамотності населення.  
Поряд із перевагами, цифровізація вітчизняної економіки формує певні 

виклики та загрози, у тому числі у сфері зайнятості. Щодо ІТ-сфери, то за 
наявності значної кількості фахівців, частка цифрової економіки в Україні 
становить лише 3 % ($ 2,6 млрд) [1]. Унашій державі чисельність професіоналів 
в ІТ-сфері має незначний вплив на зростання економіки. «З 17000 інженерів, які 
сьогодні випускають українські вузи, – майже 10000 – це потенційні емігранти. 
Вже зараз економіка стикається з гострою нестачею фахівців інженерного 
профілю» [1]. 

Модернізація виробництва та використання сучасних програмних засобів 
для підвищення ефективності функціонування бізнесу, тобто цифровізація 
економіки, створює нові загрози у сфері зайнятості і доходів населення для усіх 
видів економічної діяльності. До ризиків її поширення в Україні відносимо: 

– наявність значної кількості низькокваліфікованих і 
вузькоспеціалізованих працівників за різними видами діяльності (значною 
мірою це пов’язано із невідповідністю вітчизняної системи освіти вимогам 
цифровізації, коли уміння та навички, набуті впродовж навчання, є застарілими 
та не відповідають тенденціям на ринку праці; ще однією причиною є швидка 
зміна технологій, коли отриманні знання дуже швидко стають неактуальними і 
не використовуються на практиці), тому потрібні значні зусилля із 
перекваліфікації персоналу; 

– низький доступ до широкосмугового зв’язку у сільській місцевості 
(«Понад 17 тис. населених пунктів (загальна кількість – близько 28 тис.) не 
охоплені оптичними мережами жодного оператора… понад 4 млн українців 
мешкають у селах, де немає якісного фіксованого інтернету. До якісного 
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оптичного інтернету також не підключено 40 % шкіл, 92 % бібліотек, 37 % 
лікарень» [4]; (якщо усі господарські процеси стануть цифровізованими і 
передаватимуться через мережу Інтернет, рівень цифрової нерівності 
зростатиме, а від географічного місця розташування громадян буде залежати 
їхній рівень цифрової грамотності); 

– роботизація робочих місць, автоматизація управлінських процесів, 
використання штучного інтелекту та застосування 3D принтерів суттєво 
збільшить рівень безробіття, витіснивши з ринку праці значну частину 
персоналу, замінивши їх новими технологіями, особливо у промисловості та 
сільському господарстві, а звільнені працівники будуть змушені обирати 
низькокваліфіковані професії чи виїжджати за кордон. 

Активна цифровізація в економіці Україні створює диспропорцію у 
професійних уподобаннях громадян. За даними Державного центру зайнятості 
[2] у топ 20 професій, за якими потреба роботодавців у працівниках на 2020 рік 
є найбільшою, лідирує вакансія швачки (табл. 1). 

Таблиця 1 
ТОП-20 професій, за якими потреба роботодавців у працівниках 

на 2020 рік є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 
вакансій 

Назва професії 
Кількість 
вакансій 

швачка 528 
слюсар з експлуатації 
підземних 
газопроводів 

100 

водій автотранспортних засобів 356 плодоовочівник 95 
монтер кабельного виробництва 300 водій трамвая 90 
укладальник-пакувальник 151 охоронник 90 
оператор автоматичних та напів-
автоматичних ліній верстатів та установок 

150 вантажник 88 

слюсар-ремонтник 136 офіціант 81 
підсобний робітник 123 гірник підземний 76 

верстатник деревообробних верстатів 123 
продавець непродо-
вольчих товарів 

75 

складальник виробів з деревини 104 електрогазозварник 64 
поліцейський 100 кухар 63 

Джерело: побудовано автором за [2]. 

Особливістю цих вакансій є те, що вони не належать до цифрових, 
професій, пов’язаних із технологіями, управлінням, мережею Інтернет. До 
прикладу, за результатами опитування пошукачів роботи на сайті grc.ua за час 
карантину в Україні [5] на першому місці за кількістю резюме – фахівці сфери 
ІТ (12 % резюме), на другому – сфери торгівлі і продажів (11 % резюме), на 
третьому – вищий менеджмент (10 % резюме), на четвертому – сфери 
маркетингу, реклами та PR (8 % резюме). Якщо на ринку праці активно 
шукають працівників робітничих спеціальностей, то пропозиція робочої сили 
сконцентрована, переважно, навколо сучасних цифрових професіях. 

Безперечно, цифровізація в економіці України активно впливає на усі 
сфери господарської діяльності. У сфері зайнятості населення її вплив є 
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неоднозначним. Розвиток цифрових технологій, нові інформаційні комунікації 
надають можливості трансформації соціально-трудових відносин, появу нових 
форм зайнятості (неповна зайнятість тимчасових працівників, зайнятість за 
договором цивільно-правового характеру, праця на дому, праця за викликом, 
дистанційна зайнятість (телеробота), позикова праця (лізинг персоналу, 
аутстафінг персоналу, аутсорсинг персоналу). Змінюються уподобання 
пошукачів роботи на користь нових і трендових цифрових професій. 
Вітчизняний кадровий потенціал значною мірою відповідає вимогам 
цифровізації. 

Водночас із розширенням цифрової економіки у сфері зайнятості 
з’являються невирішені проблеми із цифровою грамотністю працівників, 
збільшенням безробіття, спричиненого цифровізацією, диспропорціями у 
потребах ринку праці та уподобаннями пошукачів роботи, які потребують 
ґрунтовних наукових досліджень. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN НА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ: 

ТЕНДЕНЦІЇ,  ВИКЛИКИ,  ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Сучасний ринок праці перебуває в стані великих трансформаційних змін. 
Науково-технічний прогрес, технології, інформаційна революція, і навіть 
COVID-19 супроводжуються глобальними перетвореннями в системі зайнятості 
людей, появою невідомих професій, форм організації робочого часу, робочих 
місць. Окремого вивчення у цьому плані заслуговує вплив на ринок праці 
технології Blockchain (англ., від block – блок, chain – ланцюг) – абсолютно нової 
грошової системи розповсюдження та зберігання даних (2009р.), яка стала 
надійним та безпечним середовищем обміну крипто(цифрової)валюти – 
Біткоін (Bitcoin) [2] на фоні наслідків світової фінансової кризи (2008). 
Перевагою технології стало ведення реєстру виконаних трансакцій, контроль за 
ними, їх оплата, котрі могли здійснюватися самою ж мережею користувачів [2]. 
Якщо у мережі здійснена транзакція – інформація про неї залишається у 
мільйоні комп’ютерів, вона не може бути ні загублена, ні підроблена. 
Технологія сама організовує базу даних. База ж складається з ланцюжка блоків 
(записів), що постійно довшає: кожна комірка блоку несе інформацію про 
попередню комірку [1]. В системі ефективно реалізується принцип 
децентралізації управління процесом (база знаходиться не в одному місці, а в 
усіх комп’ютерах учасників системи, що утворюють мережу). Блокчейн 
дозволяє суб'єктам обмінюватися фінансовою вартістю та взаємодіяти, не 
покладаючись на довірену третю сторону, тобто зникає потреба в 
управлінському органі. Таким чином, серед переваг технології – цілісність, 
захищеність сховища даних, простота, швидкість, прозорість процесу [4]. 

У світі первинне розміщення монет (Initial coin offering, ICO), 
криптовалюти особливо швидко почало розвиватися з 2014 року. Уже 2017 рік 
у світі було оголошено роком «blockchain» [1]. Уряди багатьох країн визначили 
Блокчейн як технологію здатну поліпшити економічні показники держави. У 
2017 році Росія та Великобританія відвели їй особливу роль у стратегії 
цифрового розвитку. США та Китай – почали впроваджувати у державні 
процеси [там само]. У червні 2020 року у Верховній Раді України зареєстровано 
законопроект «Про віртуальні активи» (№ 3637 від 11.06.2020 р.) [4]. 

Дані найбільш відомих світових сайтів з пошуку роботи свідчать про 
зростаючий попит та збільшення зарплати для розробників Блокчейну [7]. Так, 
аналітики Сайту Glassdoor заявили, що попит на роботу, пов’язану з 
Блокчейном, у 2020 році зріс на 300 % порівняно з попереднім роком [7]. Сайт 
для фрілансерів Upwork демонструє ще більш цікаву динаміку – попит на 
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фрілансерів із знаннями «Блокчейну» зріс на 3500 % цього року порівняно з 
попереднім роком [9]. Сайт інтернет-вакансій Hired повідомив, що 
середньорічна зарплата розробників Блокчейнів є більшою за стандартну 
зарплату для інженерів програмного забезпечення на 15000-40000 доларів [9]. 
Цей діапазон зарплат ставить розробників Блокчейну в один ряд з іншою 
затребуваною групою – інженерами, що мають досвід у галузі штучного 
інтелекту [5]. 

Blockchain суттво трансформує розвиток ринку праці: виникають нові, 
перспективні професії. В Україні, як і в світі загалом, розвиток технології не 
відбувається без blockchain-розробника. Основними технічними вимогами до 
претендентів на цю посаду є знання: мов C++, HTML; платформи. NET; 
патерну MVC; інструментів лінійки Visual Studio; системи управління базами 
даних Microsoft SQL Server; технологій AJAX і REST; протоколу обміну 
повідомленнями SOAP; методу управління проєктами Agile Scrum; середовища 
розробки Xcode; Neural-network (штучних нейронних мереж) тощо. «Недавнє 
дослідження показало, що попит на розробників блокчейнів, що мають досвід 
роботи з javascript, C ++, python, криптографією і машинним навчанням, зріс на 
115% в період з 2016 по 2017 рік» [1]. Саме blockchain-розробник створює 
внутрішню криптовалюту компанії, яку популяризують та намагаються 
реалізувати контент-менеджери. 

Затребуваною на сучасному цифровому ринку є професія blockchain-

інженера, що вирішує усі технічні проблеми на фірмі, у т.ч. створює 
застосунки blockchain. Для цього, претендент на посаду має володіти навиками 
роботи із Java і Solidity; Oracle Identity; Hyperledger Fabric, Ripple та основами 
роботи із платіжною мережею Bitcoin. Купівлею-продажем криптовалют на 
фінансовій біржі займається криптоброкер. Crypto Community Manager 
забезпечує ділову репутацію фірми, розподіляє інформаційні потоки про 
крипто-проєкти між потенційними та новими клієнтами фірми, забезпечує 
пришвидшення темпів розвитку проєктів. Робота веб-дизайнера полягає у 
створенні яскравого та ілюстративного наповнення для реклами blockchain-
проєкту. Варто зауважити, що оплата праці вище представлених професіоналів 
є високою. За даними TRUD.com [1] в Україні середня місячна зарплата 
професії «брокер»– 24 505 грн. Blockchain-розробник, залежно від кваліфікації 
та стажу, претендує на 2 000–12 000 $ в місяць. Дизайнер – 4 000 $ [1]. 

На якісно новий рівень переходить робота контент-менеджера. У 
зв’язку із підвищенням інформаційної зацікавленості роботи ланцюгів блоків, 
розподілених реєстрів (технології blockchain), криптовалют, майнингу, токенів, 
цифрових активів значно зріс попит роботодавців на копірайтерів і блогерів для 
популяризації ICO. Їхнє основне завдання – доступно розповідати про нові 
можливості заробітку і використання криптовалют та створювати новий 
контент для популяризації blockchain. На практиці, контент-менеджер повинен 
розробляти навчальні статті, писати тексти, займатись візуалізацією даних у 
фото- та відеоформатах, оформляти офіційні документи про ділові заходи на 
фірмі. 

Таким чином, сьогодні на світовому ринку праці потреба у кадрах 
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пов’язаних з блокчейном стоїть як за розробниками, так і менеджерами, які 
зможуть працювати із системою нового ведення обліку, аналітиками у сфері 

блокчейну, юристами, що надають правові консультації у цій сфері. 
Затребуваними також стають нові професії: крипто-брокери, трейдери, ІСО-
радники, крипто-журналісти та блогери [8]. Відповідно до росту попиту на 
блокчейн-спеціалістів на ринку праці, росте і попит на навчання у цій сфері, а 
отже навчальний персонал цієї кваліфікації буде вкрай затребуваний у 
майбутньому. а не тільки з огляду на нові професії можна говорити про вплив 
блокчейну на світовий ринок праці. Цікавим є і те, що сам процес оформлення 

працівника на роботу може базуватись на цій технології. Блокчейн може 
вирішити проблему неправдивої інформації у резюме. Нещодавнє опитування 
CareerBuilder показало, що 58% роботодавців виявили неправдиву інформацію 
у резюме своїх працівників [6]. Забезпечення точності інформації такого типу 
досі є одним із найбільш трудомістких завдань для відділів кадрів: перевірка 
довідок та сертифікатів просто займає занадто багато часу і є занадто дорогим. 
Забезпечуючи цифрові записи, які не можна змінити або дописати, технологія 
Blockchain обіцяє пришвидшити та автоматизувати спосіб перевірки 
роботодавцями інформації про особистість майбутніх працівників, сприяючи 
кращому збігу кандидатів та посад. Цей процес також сприятиме підвищенню 
продуктивності праці, що має вирішальне значення для малих та середніх 
підприємств, які відбирають потрібних кандидатів. 

Потенціал Blockchain – дуже великий. Дана технологія може бути 
застосована для ведення будь-якої оцифрованої бази даних. По суті, ця нова 
технологія розподілу праці і винагороди фактично відкриває нову сторінку в 
розвитку економічної наукової думки [2]. Для прикладу в охороні здоров’я, 
медицині, фармацевтиці Блокчейн може використовуватися для управління 
електронними медичними картами, ланцюгами постачання ліків, для боротьби з 
контрафактом, контролем за розподілом донорських органів, проведення 
клінічних і біомедичних досліджень, віддаленого моніторингу пацієнтів, 
покращення процедур страхування і виставляння рахунків, а також аналізу 
медичних даних1. Значна репутація Блокчейну пояснюється його властивістю 
дозволяти суб'єктам ринку обмінюватися між собою фінансовою вартістю та 
взаємодіяти, не покладаючись на довірену третю сторону [4]. Відтак – дозволяє 
здійснити революцію в питанні торгівлі, взаємодії членів суспільства між 
собою. Це нові робочі місця і нові професії. Підготовку фахівців у цій сфері 
треба розпочинати прискореними темпами. 

Розвиток технології Blockchain відбувається разом із розвитком 
суспільства і держави загалом, особливо в умовах цифровізації і стає 
каталізатором трансформаційних змін на ринку праці. Їх вплив на якість життя 
людей потребують подальших досліджень. 

                                         
1
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МЕДИЧНА РЕФОРМА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:  РЕЗУЛЬТАТИ 

СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОВІРИ ДО СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ 
 

«Оцінка якості взаємодії лікарів / медичних закладів» – соціологічне 
дослідження, яке організували та провели аналітичний центр «Українська 
експертна ліга» на замовлення агенції змін «Перспектива» з 8-го травня по 6-те 
липня 2019 року в Харківській області. Дослідження реалізовано у рамках 
проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» у 10 населених пунктах 
Харківської області. Мета дослідження – оцінка якості взаємодії лікарів / 
медичних закладів в рамках отримання послуг первинної медицини в 
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Харківській області. 
Завдання дослідження: 1. Визначити рівень задоволеності респондентів 

послугами первинної медицини (лікаря та медичної установи). 2. Оцінити 
готовність пацієнтів регулярно звертатися за профілактикою. 3. Визначити 
готовність дотримуватися призначень лікаря. 4. Визначити частку пацієнтів, 
готових дотримуватися в лікуванні призначень свого лікаря, довірче 
спілкування з ним. 

Об'єкт дослідження – мешканці окремих ОТГ Харківської області, віком 
від 18 років, які уклали договір з сімейним лікарем / терапевтом та зверталися 
до закладу первинної медичної допомоги протягом останніх 12 місяців. 
Предмет дослідження – задоволеність клієнтами Центрів первинної медико-
санітарної допомоги якістю взаємодії з лікарями та медичними закладами. 

Поширення і збір анкет здійснювався двома способами: 
- exit poll – на виході з амбулаторії / ЦПМСП, пацієнтам пропонувалося 

заповнити анкету і опустити у запечатаний ящик для голосування; 
- онлайн-опитування – анкета для самозаповненя поширювалася за 

допомогою Google Forms у локальних групах в соціальній мережі Facebook 
(«Підслухано у ...», регіональних медіа тощо), та через QR код, який можна 
сканувати за допомогою мобільного додатку. 

Виходячи з цілей і завдань дослідження, а також характеристик об'єкта, в 
даному дослідженні була використана багатоступенева районована квотна 
вибірка з бесповторним випадковим відбором респондентів (контролювалися 
стать, вік і місце проживання відповідно даних Національної служби здоров'я 
України). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом 
поселення. Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2 %. 

Протягом реалізації польового етапу дослідження було опитано 2150 
респондентів. До вибірки потрапили мешканці Пісочинської ОТГ, міста 
Дергачі, смт. Мала Данилівка, міста Вовчанськ, Золочів, смт. Нова Водолага, 
міста Балаклія, Ізюм та Куп’янськ – від 18 років і старші. Оцінка здійснювалась 
не за результатами окремого візиту, а в цілому за останні 12 місяців. 

У якості базового інструменту опитування використовувався 
опитувальник EUROPEP (Patient Evaluations of General Practice) – анкета для 
телефонного або поштового опитування пацієнтів [1]. Інструмент розроблений 
у 1995-1998 рр. (перший варіант) міжнародним консорціумом дослідників і 
лікарів загальної практики та сімейної медицини. На сьогодні цей опитувальник 
був використаний у 20 країнах і перекладений (базова версія англійська) на 
більшість європейських мов. EUROPEP розроблявся у якості міжнародного 
інструменту і спрямований на використання, як на рівні регіонів так і для 
загальнонаціональних опитувань і міжнародних зіставлень. 

Представлені результати описані автором дослідження на основні 
публікації попередніх результатів [2] та власного аналізу [3]. 

Відповідно до отриманих даних, більшість мешканців Харківської області 
довіряють своїм лікарям і дотримуються їхніх призначень. 75 % мешканців 
Харківської області задоволені рівнем медичного обслуговування на первинній 
ланці медицини за різними критеріями (комунікація, інформація, організація 
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надання послуг). Не задоволені – лише 12 %. 
Опитування показало, що на задоволеність пацієнтів взаємодією з лікарем 

найбільше впливає здатність лікаря створити довірчу атмосфера, увага до 
проблем пацієнта та інтерес до його особистої ситуації, а не організація 
процесу надання послуг, як ми вважали до початку дослідження. 

Як же спілкувалися пацієнти з лікарями первинної ланки 2019 року ? 
77,4 % опитаних вважають, що лікар приділяв їм достатньо часу на прийомі. 
69,3 % відмітили, що лікар сприяв довірчості бесіди, а 69,5 % зазначили, що 
сімейний лікар виявляв зацікавленість їхньою особистою ситуацією. Серед тих, 
хто не відчуває довірливості розмови із лікарем, більшість (42,2) все одно 
обирає профілактику раз на рік. 

Від 72,2 % респондентів заявили, що задоволені інформацією, яку надає 
лікар під час візиту: пояснює цілі обстежень та сенс призначених ліків чи 
аналізів, роз’яснює про хвороби та симптоми тощо. Проте 12,1 % вважають, що 
не отримують необхідної інформації. 

Щодо рівня задоволеності взаємодією  пацієнтів з медичними закладами, 
то 73,1 % респондентів відмітили доброзичливість і ввічливість персоналу. 
63,9 % – підтвердили наявність можливості запису на прийом по телефону або 
через інтернет. 63,1 % опитаних високо оцінили швидке отримання допомоги 
при невідкладних проблемах зі здоров’ям. Найбільший негатив серед людей – 
17,4 % – провокує необхідність чекати у черзі на прийом до лікаря. 

Факторний аналіз дозволив виділити 2 фактори, що впливають на 
задоволеність комунікацією на первинній ланці медичних сервісів: взаємодія 
лікар-пацієнт та взаємодія пацієнт-амбулаторія. 

Пріоритетні показники рівня задоволеності взаємодією лікар-пацієнт: 
1. Довірчість бесіди (Q #3) (комунікація) 
2. Ретельність уваги до проблеми пацієнта (Q #9) (задоволеність 

медичною допомогою) 
3. Зацікавленість особистою ситуацією пацієнта (Q #2) (комунікація) 
За фактором «взаємодія пацієнт-амбулаторія» приіоритетними виявилися:  
1. Пріоритетні показники рівня задоволеності взаємодією пацієнт-

амбулаторія 
2. Можливість запису за телефоном / через інтернет (Q #20) (надання 

послуг) 
3. Можливість запису у зручний час (Q # 19) (надання послуг). 
Половина опитаних мешканців Харківщини (51 %) задовільно оцінює 

своє здоров’я, 41,4 % – позитивно і лише 7,6 % – як погане. Крім того, 
виявилося, що 52,1 % людей не мають стійкої звички звертатися до лікаря без 
скарг на здоров’я для проведення профілактичного обстеження. Проте майже 
половина респондентів (47,9 %) звертається до лікаря з метою профілактики раз 
на рік. 23,2 % опитаних не звертаються по профілактику взагалі. 

Пацієнти з поганою самооцінкою здоров’я (3,3 %) скоріше не відвідують 
лікаря хоч раз на рік з метою профілактики. Серед тих, хто регулярно здійснює 
профілактику, більшість оцінюють здоров’я як задовільне – 46 %, добре –
34,5 %, відмінно – 8,3 % респондентів. 
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Майже 3/4 респондентів (74,2 %) дотримуються призначеної схеми 
лікування і лише 5,3 % – ні. 20,5 % – «50 на 50», тобто виконують призначення 
не повністю. 

Найменша частина з поганою самооцінкою здоров’я (3,3 %) серед тих, 
хто скоріше не відвідує лікаря раз на рік з метою профілактики. Серед тих, хто 
регулярно здійснює профілактику, більшість оцінюють здоров’я як задовільне – 
46 %, добре –34,5 %, відмінно – 8,3 % респондентів. 

78,1 % мешканців області віддають перевагу порадам власного терапевта 
чи сімейного лікаря, і лише третина опитаних керується власним досвідом. 
14,3 % – дослухаються до порад знайомих та родичів, а 12,9 % лікуються за 
рекомендаціями з інтернету. 

Ознайомитися з повними результатами дослідження та переглянути 
презентацію можна на офіційному сайті проекту «Ефективна первинна 
медицина в громаді» [3]. 
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ДОСВІД  ПОЛЬЩІ  У  ВИКОРИСТАННІ 

СОЦІОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КАР’ЄРИ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Загострення конкуренції на міжнародних ринках праці та освітніх послуг 

спонукає заклади вищої освіти відстежувати результати своєї діяльності, 
організовувати власні бюро кар’єри або ж аналітичні центри для дослідження 
якості професійної підготовки та ефективності працевлаштування випускників. 
Така практика поширена у багатьох країнах світу, однак в Україні лише 
починає запроваджуватись на базі окремих освітніх установ. Для реалізації 
цілей моніторингу кар’єри випускників провідні університети найчастіше 
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застосовують соціологічний інструментарій, зокрема опитування, що дозволяє 
одержувати як фактологічну інформацію, так і відомості про мотиви, наміри, 
плани та оцінки минулого досвіду респондентів. 

У ході аналізу досвіду Польщі (на прикладі Ягеллонського університету у 
Кракові) в організації обстеження випускників на предмет вивчення якості та 
ефективності їх професійної підготовки і працевлаштування виявлено низку 
особливостей, які можуть бути враховані у практичній діяльності українських 
закладів вищої освіти і полягають у такому [3]: 

1. Суцільне опитування випускників (бакалаврів та магістрів) у розрізі 
різних спеціальностей та спеціалізацій проводять у формі веб-інтерв’ю (он-
лайн опитувальника) із відповідною програмною підтримкою – CAWI 
(Computer Assisted Web Interviewing), оскільки такий формат забезпечує більшу 
оперативність у зборі даних та значно спрощує процес їхнього зведення та 
аналізу. 

2. Технічний етап обстеження передбачає надсилання електронних листів 
потенційним респондентам із посиланням на опитування. При цьому 
витримуються всі юридичні та етичні норми. Зокрема, участь в обстеженні є 
добровільною, а погодження випускників на проведення опитування 
отримується ще до моменту дипломного захисту шляхом заповнення 
відповідної інформаційної згоди із зазначенням контактних даних (номерів 
телефону, електронної адреси та іншої інформації). Згода випускників 
досліджуваного польського університету ґрунтується на положеннях 
Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation, 
GDPR; Regulation (EU) 2016/679) – регламенту в межах законодавства щодо 
захисту персональних даних усіх осіб у межах Європейського Союзу. Таким 
чином, до обстеження залучаються виключно ті випускники, котрі дали на це 
попередню згоду. 

3. Якість опитування підвищується за рахунок надсилання двох 
повторних («нагадувальних») електронних листів кожному респонденту після 
основного. У випадку відсутності відповіді від респондента інтерв’юер 
контактує з ним у телефонному режимі. Це забезпечує вищий рівень охоплення 
випускників, меншу похибку та кращу репрезентативність обстеження в 
цілому. 

4. Важливим аспектом такого типу досліджень, як свідчить досвід 
польського університету, є їх лонгітюдність. Так, зокрема, опитування 
випускників проводиться через 6 місяців після завершення навчання, а також 
передбачаються аналогічні обстеження через 3 та 5 років з моменту випуску 
(однак лише для магістрів). Дотримання цієї практики дозволяє здійснювати 
аналіз якості та ефективності професійної підготовки і працевлаштування 
випускників у динаміці, відстежувати зміни запитів на конкретних фахівців з 
боку роботодавців, а також з’ясовувати причини різної активності випускників 
на ринку праці. 

5. Структура он-лайн опитувальника випускників Ягеллонського 
університету включає: 

- оцінку статусу випускника на ринку праці (зайнятість/незайнятість, у 
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випадку незайнятості – її причина, факт реєстрації/нереєстрації у місцевому 
центрі зайнятості); 

- характеристику зайнятості на ринку праці (вид економічної діяльності, 
статус і форма зайнятості, регіон зайнятості, вид та розмір організації-
роботодавця, тип виконуваної роботи, відповідність роботи здобутій 
кваліфікації, рівень оплати праці, задоволеність здобутою освітою, 
задоволеність поточним місцем праці); 

- оцінку незайнятості випускника (попередній досвід працевлаштування, 
відповідність попередньої зайнятості здобутій спеціальності/професії, 
тривалість пошуку роботи). 

Однак, до розробленого опитувального листа варто було б додати 
питання стосовно активності випускника на ринку праці, зокрема, щодо 
способів пошуку місця праці та найбільш ефективного методу, джерел доходу у 
період незайнятості, а також питання стосовно міграційних настроїв 

випускника. 
Слід зауважити, що проблема трудової еміграції молоді – випускників 

закладів вищої та професійно-технічної освіти, є надзвичайно гострою для 
України, а особливо для Львівського регіону, враховуючи його прикордонне 
положення та тісні економічні зв’язки із сусідніми країнами. У зв’язку з 
розширенням можливостей, що відкриваються перед молоддю, а також 
«агресивною» міграційною політикою окремих країн (зокрема, Польщі) 
важливим завданням для вітчизняної освітньої системи є перегляд змісту освіти 
та запровадження компетентністно орієнтованого підходу. В умовах сучасної 
міграції виникає проблема швидкої адаптації до нових умов, що спонукають 
суспільство до необхідних змін, з’являється потреба у нових компонентах 
знань, потрібних для успішного працевлаштування та якісного трудового 
життя. На думку експертів [1, c. 129], набуття життєво важливих 
компетентностей дасть змогу молодій людині орієнтуватись у сучасному 
інформаційному суспільстві, швидких змінах на ринку праці та у процесі 
подальшого професійного навчання. Компетентністно орієнтований підхід до 
формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром при розробці 
державних стандартів вищої та професійно-технічної освіти. 

Варто наголосити, що відсутність роботи стає щораз меншим чинником 
для міграції. Серед причин трудової міграції найвагомішим є рівень заробітної 
плати, адже кількість вакансій в Україні зростає, а трудова міграція не 
зменшується. Так, згідно з даними Львівського обласного центру зайнятості, за 
останні два роки кількість вакансій, які подаються до Центру зайнятості, зросла 
на 50 %. З 8 тисяч вакансій 2/3 – для робітничих кадрів, 1/3 – для фахівців із 
вищою освітою. Після завершення навчання у Львівській області у 
регіональному центрі зайнятості, зазвичай, реєструються близько 5-6 тисяч 
випускників вищої школи та 1,5-2 тисячі випускників закладів професійно-
технічних освіти. Тобто потреба у персоналі є, роботодавці відчувають 
«кадровий голод», проте забезпечити кадрову потребу тривалий час не 
вдається [2]. 

Таким чином, враховуючи досвід Польщі в організації соціологічних 
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обстежень випускників закладів вищої освіти на предмет дослідження якості їх 
професійної підготовки та ефективності працевлаштування, а також 
враховуючи зростаючі міграційні тренди серед української студентської 
молоді, пропонується включати в структуру подібних опитувань додаткові 
питання, пов’язані із: 

• намірами випускників закладів вищої освіти продовжити навчання за 
кордоном; 

• бажанням працевлаштуватись в іншій країні; 
• реальними діями в напрямку трудової еміграції (вивчення іноземної 

мови, виготовлення необхідних для міграції документів, пошуку роботодавця 
за кордоном та ін.); 

• причинами міграційних настроїв серед випускників (брак відповідної 
роботи, низькі соціальні гарантії зайнятості або соціальна незахищеність у 
випадку неофіційної зайнятості, важкі/шкідливі умови праці, недостатній 
рівень заробітної плати та інші причини); 

• бажаним рівнем оплати праці, котрий би міг слугувати стримувальним 
чинником у процесах трудової міграції. 

Міжнародний досвід проведення обстежень серед випускників свідчить 
також про ще один важливий блок у структурі опитування – «Безперервне 
навчання», який наповнений питаннями щодо форми і напряму подальшого 
навчання (вищий рівень освіти, друга вища освіта, аспірантура тощо), причин 
продовження навчання, щодо знань, навиків та компетентностей, яких 
недостатньо для працевлаштування за здобутою кваліфікацією, та їх наявний 
рівень (на основі самооцінювання). 

Загалом, в Україні давно назріла потреба створення системи моніторингу 
зайнятості випускників закладів вищої освіти для сприяння вирішення проблем 
збереження, розвитку та ефективної реалізації людського потенціалу. Втілення 
такої ініціативи дасть змогу, по-перше, оцінити якість системи вищої освіти в 
Україні; по-друге, підвищити ефективність використання людських, фінансових 
та інших ресурсів для реалізації цілей стратегічного розвитку країни; по-третє, 
забезпечити підвищення якості освітніх програм підготовки фахівців з 
урахуванням результатів моніторингу випускників; по-четверте, створити 
інтегровану інформаційно-аналітичну базу даних про зайнятість випускників 
закладів вищої освіти. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ 
НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ 
 

Сучасний економічний розвиток регіону, як і держави в цілому, значною 
мірою залежить від таких факторів як використання новітніх технологій, 
наявності наукомісткого виробництва, а також розвитку людського капіталу. 

Сьогодні чи не єдиною методикою для визначення пріоритетних напрямів 
інноваційного розвитку в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації 
регіону є методика, підготовлена експертною групою «Смарт спеціалізація у 
країнах Програми розвитку та інтеграції» для Управління Спільного 
дослідницького центру Європейської комісії, Дирекції з розвитку та інновацій2. 
Проте, у межах названої методики оцінюється лише наявний інноваційний 
потенціал регіону в розрізі ВЕД, тобто здійснюється лише відповідний 
статичний аналіз. При цьому, такий аналіз є доволі обмеженим (вузьким) та 
мало репрезентативним, адже: 

по-перше, у ньому відсутній загальний динамічний аналіз кількісних та 
якісних параметрів інноваційної активності в регіоні у розрізі ВЕД (як-от: 
кількість інноваційно активних підприємств, їх частка у загальній чисельності 
підприємств відповідного ВЕД; обсяг реалізованої інноваційної продукції та 
його частка в загальному обсязі реалізованої продукції підприємствами 
відповідного ВЕД тощо); 

по-друге, базується на розрахунку лише двох критеріїв спеціалізації: 
а) спеціалізація щодо області (вимірює, у відносних показниках, чи галузь є 
більш інноваційною, ніж регіональна економіка); б) спеціалізація щодо 
сукупної промисловості у країні (вимірює, у відносних показниках, чи галузь є 
більш інноваційною, ніж сукупна промисловість у країні); 

по-третє, зазначені показники розраховуються для ВЕД лише у розрізі 
типів інноваційної діяльності, а, наприклад, інноваційна діяльність у розрізі 
напрямів інноваційної діяльності до уваги не береться; 

по-четверте, не враховує наявність в регіоні інноваційної 
інфраструктури та інфраструктури підтримки бізнесу загалом. 

Враховуючи вище зазначене, нами запропонований авторський 
методичний підхід до обґрунтування пріоритетних напрямів інноваційного 
розвитку в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації регіону, який 
представлено на рис. 1. 

 
                                         
2 Загалом, підготовлений вище названою експертною групою Звіт «Відображення економічного та 
інноваційного потенціалу в Україні. Відредагована система статистичного вимірювання: результати 3 
пілотних областей: Харківської, Одеської та Запорізької» в основному акцентує увагу на аналізі 
економічного потенціалу регіону, який здійснюється у розрізі усіх ВЕД. При цьому, інноваційний 
потенціал розраховано лише у розрізі видів промислової діяльності. 
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Рис. 1. Методичний підхід до обґрунтування пріоритетних напрямів 
інноваційного розвитку в контексті формування стратегій 

смарт-спеціалізації регіону* 
*складено автором. 

 
Враховуючи положення методичного підходу до розрахунку 

економічного та інноваційного потенціалу в Україні, запропонований 
експертною групою «Смарт спеціалізація у країнах Програми розвитку та 
інтеграції», для аналізу спеціалізації регіону в економіці країни за кількістю 
підприємств, зайнятістю та обсягом реалізованої продукції у розрізі ВЕД, які 
володіють інноваційним потенціалом, пропонуємо розрахувати відповідні 
коефіцієнти локалізації (LQx):  

1) загальна характеристика інноваційної активності 
підприємств регіону у розрізі ВЕД; 

3) кількісна та якісна  характеристика економічної 
потужності ВЕД регіону, які володіють інноваційним 

потенціалом; 

3) дослідження локалізації у регіоні інноваційно 
активних підприємств за напрямами інноваційної 
діяльності та типами впроваджених інновацій у 

розрізі ВЕД; 

5) визначення ролі ВЕД, які володіють інноваційним 
потенціалом, в економіці регіону та країни; 

4) аналіз спеціалізації регіону в економіці країни за 
кількістю підприємств, зайнятістю та обсягом 

реалізованої продукції у розрізі ВЕД які володіють 
інноваційним потенціалом; 

Джерела вихідної інформації: 
статистичні дані Державної служби статистики України 

та Головних управлінь статистики в регіонах країни; 
аналітичні матеріали обласних державних адміністрацій 
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6) дослідження точок економічного зростання в 
регіоні в контексті активізації інноваційної діяльності 
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1) локалізація за кількістю підприємств: 

КПВЕДКП

КПВЕДКП

КП
EE

ee
LQ

/

/

_

_
= , де                                  (1) 

КПLQ – коефіцієнт локалізації ВЕД у регіоні за кількістю підприємств; 

ВЕДКПe _ – кількість підприємств і-того ВЕД в регіоні; 

КПe – загальна кількість підприємств в регіоні; 

ВЕДКПE _ – кількість підприємств і-того ВЕД в країні; 

КПE  – загальна кількість підприємств в країні. 

 
2) локалізація за зайнятістю: 

ЗВЕДЗ

ЗВЕДЗ
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ee
LQ

/

/

_

_
= , де                                    (2) 

LQз – коефіцієнт локалізації ВЕД у регіоні за зайнятістю;  

ВЕДЗe _ – кількість працівників, зайнятих у ВЕД в економіці регіону; 

Зe  – загальна кількість працівників, зайнятих в економіці регіону; 

ВЕДЗE _  – кількість працівників, зайнятих у ВЕД в країні; 

ЗE  – загальна кількість працівників, зайнятих в економіці країни. 

 
3) локалізація за обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг): 

РПВЕДРП

РПВЕДРП
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ee
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/

/

_

_
= , де                                    (3) 

LQРП – коефіцієнт локалізації ВЕД у регіоні за обсягом реалізованої продукції (робіт, 

послуг); 

ВЕДРПe _ – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами ВЕД регіону; 

РПe  – загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами регіону; 

ВЕДРПE _ – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами ВЕД країни; 

РПE  – загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами країни. 

 
При цьому, LQx>1 вказує на концентрацію ВЕД у регіональній економіці 

вище середнього значення по країні, тобто частка, наприклад, зайнятості у 
даному ВЕД в регіоні є вищою, ніж частка зайнятості у цьому ж ВЕД в Україні. 
Відповідно, якщо LQx<1 – частка зайнятості у даному ВЕД в регіоні є нижчою, 
ніж частка зайнятості у цьому ж ВЕД в Україні. Отже, розрахунок коефіцієнта 
локалізації (LQx) дозволить визначити для якої економіки конкретний ВЕД є 
вагоміший – національної чи регіональної. 

Перевагами запропонованого нами методичного підходу до 
обґрунтування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в контексті 
формування стратегій смарт-спеціалізації регіону є: 

1) оцінка кількісних та якісних параметрів інноваційного розвитку 
регіону у розрізі ВЕД відносно мезорівня (локалізація у регіоні) та макрорівня 
(спеціалізація щодо економіки країни загалом), тобто вертикальний аналіз 
інноваційної активності у розрізі ВЕД; 
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2) комплексний статичний (визначає галузі, які мають сучасні 
переваги) та динамічний (показує швидкість та/або інтенсивність розвитку 
кожного конкретного ВЕД) аналіз ключових параметрів інноваційного та 
економічного розвитку в регіоні у розрізі ВЕД;  

3) можливість фокусування уваги при визначенні напрямів 
інноваційного розвитку на тих видах діяльності, які становлять критичну масу 
для економіки регіону, що забезпечується аналізом концентрації кожного ВЕД 
в останній;  

4) передбачає аналіз точок економічного зростання (інноваційної 
інфраструктури та інфраструктури підтримки бізнесу загалом) в регіоні в 
контексті активізації інноваційної діяльності. 

Перспектива подальших досліджень з обраної тематики полягає у 
апробації вище описаного авторського методичного підходу на прикладі 
Львівської області. 
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МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

КАРПАТСЬКОГО  РЕГІОНУ:  ІНТЕГРАЛЬНА  ОЦІНКА 
 

Активізація зовнішньої міграційної активності населення, з одного боку, 
спричинено посиленням глобалізаційних процесів, а з іншого, – поглибленням 
диференціації у соціально-економічному розвитку України та країн ЄС. Рівень 
регіонального соціально-економічного розвитку є вагомим чинником 
зовнішньої міграції, однак міграційні процеси є також фактором впливу на 
соціально-економічний розвиток регіону, особливо на рівень офіційної 
зайнятості населення працездатного віку, наявний дохід, капітальні інвестиції 
та валову додану вартість. 

У 2016-2019 рр. вектор міграційних потоків був спрямований до 
Угорщини, Польщі та Чехії, а також країн західної Європи – Німеччини, Італії 
та Іспанії. Зауважимо, що ключовими країнами-реципієнтами робочої сили з 
регіону є Польща, Італія, Чехія та Росія. Роль міграційної привабливості 
європейських країн зростає з кожним роком, особливо Польщі, котра активно 
залучає на внутрішній ринок праці українських заробітчан. Географічне 
положення регіону та спрощені процедури перетину кордону пояснюють 
інтенсивність та коротко терміновість (1-3 місяці) робочих поїздок у сусідні 
країни [1, c. 13]. Місцеве населення надає перевагу зайнятості на будівництві та 
сезонним роботам у сільському господарстві. 

Методика інтегрального оцінювання рівня соціально-економічного 
розвитку Карпатського регіону (шляхом побудови інтегральних коефіцієнтів 
для Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей) 
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передбачає використання мультиплікативного підходу з обчисленням величин 
головних компонент для усіх індикаторів і груп показників. Формування бази 
інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання соціально-економічного 
розвитку регіону та відбір показників здійснювався за принципами валідності, 
універсальності та компаративності. 

Авторська методика дозволяє проводити стандартизацію індикаторів 
соціально-економічного розвитку регіонів, виявляти структуру взаємозв’язків 
між індикаторами та групами показників, обчислювати значущість кожного 
індикатора у межах групи та вагові коефіцієнти груп індикаторів. Розрахунок 
інтегральних коефіцієнтів соціально-економічного розвитку передбачає 
реалізацію відповідних етапів: 

1. Нормування показників-стимуляторів і показників-дестимуляторів. 
2. Визначення ваг індикаторів у межах групи на основі розрахунку 

величини головних компонент. 
3. Розрахунок зважених коефіцієнтів індикаторів у межах кожної групи. 
4. Побудова інтегральних коефіцієнтів соціально-економічного 

розвитку [2, c. 15]. 
Для оцінювання рівня соціально-економічного розвитку Карпатського 

регіону відібрано 13 індикаторів, об’єднаних у дві групи: (1) соціальний 
розвиток та (2) економічний розвиток регіону. Рівень безробіття населення у 
віці 15-70 років, індекс споживчих цін і частка сукупних витрат 
домогосподарства на продукти харчування виступають індикаторами-
дестимуляторами, решта індикаторів є стимуляторами соціально-економічного 
розвитку областей Карпатського регіону. 

Встановлено, що найвищі рівні вагомості у групі «соціальний розвиток» 
мають середньомісячна номінальна заробітна плата (21,11 %), а також рівень 
безробіття населення у віці 15-70 років (19,23 %) для Львівської і Чернівецької 
областей (18,95 % і 18,39 % відповідно), індекс споживчих цін для Львівської 
(19,62 %) і Закарпатської областей (19,58 %); для Івано-Франківської області – 
середньомісячна номінальна заробітна плата (22,89 %), наявний дохід 
населення (21,73 %), частка сукупних витрат домогосподарства на продукти 
харчування (19,10 %); для Закарпатської області суттєву вагомість має рівень 
економічної активності населення у віці 15-70 років (18,01 %) і середньомісячна 
номінальна заробітна плата (16,63 %); для Чернівецької області велику вагу 
мають індикатори наявного доходу населення (17,89 %) і рівня економічної 
активності населення у віці 15-70 років (17,86 %). 

У групі «економічний розвиток» для Закарпатської, Івано-Франківської та 
Чернівецької областей значну вагомість складають капітальні інвестиції 
(11,68 %, 21,66 % і 20,80 %) і валова додана вартість (12,77 %, 17,04 % і 16,16 % 
відповідно). У Львівській області ваговий коефіцієнт для капітальних 
інвестицій становить 2,18 %, що є найменшим серед областей Карпатського 
регіону. Так, для регіону характерне найвище значення ваги індикатора 
зовнішньоекономічної діяльності (20,78 %) при значенні 1,02 % у Івано-
Франківській області, де найбільшу значущість має показник роздрібного 
товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (21,65 %). У Чернівецькій й 
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Івано-Франківській областях найменший вплив на економічний розвиток має 
показник продуктивності праці (2,98 %, 0,41 % відповідно). 

Отримані результати групових коефіцієнти соціального (рис. 1) і 
економічного розвитку (рис. 2) Карпатського регіону за 2008-2018 рр. 
дозволили визначити пікові етапи соціально-економічного розвитку 
Карпатського регіону. Так, для Івано-Франківської, Закарпатської і 
Чернівецької областей найвищі значення рівня соціального розвитку були у 
2008 р. (0,852; 0,875 і 0,855 відповідно), 2013 р. (0,992; 0,957 і 0,992) та 2018 р. 
(0,869; 0,805 і 0,890). Динаміка рівня соціального розвитку Львівської області 
вирізняється на тлі інших областей регіону. Значний приріст був у 2017 р., коли 
спостерігалося найвище значення коефіцієнта (0,899) за досліджуваний період. 
У 2015-2016 рр. рівні соціального розвитку Івано-Франківської, Чернівецької та 
Закарпатської областей зменшилися приблизно на 33,5 %, досягнувши рівня 
соціального розвитку Львівської області до 2008 р. 
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Рис. 1. Соціальний розвиток областей Карпатського регіону: 
інтегральні коефіцієнти, 2008-2018 рр. 

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків. 

 
Львівська область за рівнем економічного зростання випереджає інші 

області Карпатського регіону. За 2008-2018 рр. рівень її економічного розвитку 
збільшився на 31,7 % порівняно з Чернівецькою областю, де він зменшився на 
22,6 %. Так, у 2008-2009 рр. рівень економічного розвитку Закарпатської 
області був найвищим у Карпатському регіоні (0,824 і 0,711). 
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Рис. 2. Економічний розвиток Карпатського регіону: 
інтегральні коефіцієнти, 2008-2018 рр. 

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків. 

У 2008 р. найвищий рівень соціально-економічного розвитку був у 
Закарпатській області (0,849), а найменший – у Львівській області (0,671). У 
2012-2013 рр. спостерігався піковий період соціально-економічного розвитку 
чотирьох областей Карпатського регіону. Початок воєнного конфлікту на сході 
країни й анексія АР Крим у 2014 р. позначилися негативно на соціально-
економічному розвитку в регіоні, що спричинило збільшення обсягів трудової 
міграції населення. Простежується значне зменшення значень інтегрального 
коефіцієнта соціально-економічного розвитку у 2015-2017 рр., особливо в 
Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Однак варто відзначити, що рівень 
соціально-економічного розвитку Львівської області у 2017 р. зріс до позначки 
0,843, що на 18,6 % більше, ніж у 2009 р. Закарпатська область має стрімку 
позитивну тенденцію зростання інтегрального коефіцієнта соціально-
економічного розвитку, який у 2018 р. був рівний значенню коефіцієнта у 
2014 р. 

Диференціація і нестабільність соціально-економічного розвитку 
областей Карпатського регіону є його характерною особливістю. Значні 
розриви в рівнях розвитку територій спричиняють їх соціально-економічну 
дезінтеграцію. Проблема особливо значуща для прикордонних територій, які є 
регіонами-донорами робочої сили для країн ЄС. Зменшення регіональних 
диспропорцій, підвищення рівня та усунення диспропорцій соціально-
економічного розвитку областей Карпатського регіону сприятиме 
внутрішньорегіональній стабільності та зменшенню обсягів зовнішньої 
трудової міграції [3, c. 513]. 

З метою усунення визначених проблемних аспектів, мінімізації ризиків та 
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загроз, а також підвищення ефективності регіональної міграційної політики 
необхідно реалізувати наступні інструменти: розвиток системи програмування 
регіональної міграційної політики; покращання організаційної системи 
регулювання міграційних процесів; запровадження моніторингу та 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління процесами міграції; 
активізація діяльності щодо підготовки і реалізації спільних міждержавних, 
освітніх, науково-дослідних та бізнес-проектів; стимулювання економічної 
активності населення на теренах Карпатського регіону України; покращання 
інституційної інфраструктури регулювання міграційних процесів. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ЧИННИКІВ 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ 

НОВІТНІХ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

В умовах децентралізація територіальна громада стала повноцінним 
суб’єктом управління територією через отримання відповідних повноважень та 
ресурсної бази, що передбачає і відповідальність органів місцевого 
самоврядування за соціально-економічний розвиток території. Це акцентує на 
пріоритетності розгляду територіальної громади як економічної системи, яка 
функціонує з метою досягнення соціального добробуту, реалізації політичних 
цілей  та економічного зростання за умови ефективного використання наявних 
територіально-просторових ресурсів в контексті забезпечення тріади інтересів –
інтересів територіальної громади, території та окремих членів громади. 

Водночас проблема управління та раціонального використання наявних 
ресурсів і можливостей для забезпечення економічного зростання 
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територіальних громад, яке у вітчизняних умовах є одним з ключових цільових 
орієнтирів розвитку території, сьогодні знаходиться на рівні її дослідження та 
пошуку оптимальних шляхів вирішення. Попри значну кількість наукових 
підходів та теорій, які спрямовані на вирішення питань місцевого розвитку, 
жодна з теорій не передбачає повного та системного вирішення проблем 
територіальних громад та не враховує  сучасних тенденцій та особливостей їх 
розвитку і стану. Це вимагає нового теоретичного підходу до розвитку 
територіальних громад на основі синтезу і поєднання засадничих орієнтирів і 
принципів сучасних наукових концепцій і моделей, їх трактування в контексті 
місцевого розвитку. 

Популярною в останні десятиріччя та сформованою як самостійний 
напрям теорії економічного зростання є модель ендогенного зростання, 
орієнтована на скорочення нерівності економічного розвитку через 
використання внутрішніх чинників, механізмів господарювання і управління 
територією. Аналіз численних підходів та наукових концепцій в межах теорії 
дозволяє виділити три ключові принципи, які лежать в основі ендогенного 
зростання та є спільними для усіх напрямів, а саме: 1) територіальності – 
територія є основою забезпечення ендогенного розвитку, який 
характеризується як інтегрований, оскільки здійснюється в обмеженому 
масштабі, та якому притаманні окремі риси автаркії; 2) взаємозалежності – 
досягнення ендогенного зростання є результатом впливу та ефективності 
використання кожного елемента обмеженого простору, в межах якого воно 
забезпечується (природних, культурних, соціальних, економічних тощо); 3) 
демократичності – ендогенне зростання є можливим лише за умов існування та 
відповідного рівня розвитку демократичних інституцій на певній території і 
базується на забезпеченні основних потреб населення (харчування, освіта, 
охорона здоров’я, робота тощо) через використання місцевого економічного 
потенціалу. 

В контексті застосування засад та принципів теорії економічного 
зростання до розвитку територіальних громад доцільно звернутися до аналізу 
концепцій місцевого розвитку, які виділяють в межах теорії економічного 
зростання. Зважаючи на доволі широкий спектр концепцій і моделей місцевого 
розвитку, які стосуються пошуку шляхів розвитку промислових районів, 
інноваційних кіл, застосування засад гнучкої спеціалізації для розвитку 
економіки адміністративно-територіальних формувань тощо, та відрізняються 
передовсім акцентуванням уваги на перевазі одного принципу над іншими, 
визначимо спільні ідеї, на яких вони базуються. 

Так, вихідними умовами процесу ендогенного економічного зростання на 
місцевому рівні є продукування інновації, здатність до адаптації і здатність до 
регулювання. На цьому акцентує Б. Пекюр, зауважуючи ключову роль 
динамізму акторів у забезпеченні цих умов [8], а також М. Бассан, І. Педраззіні, 
Ф. Фейнар та Р. Перанжаке, які визначають, що місцевий розвиток можна 
трактувати як угоду про партнерство щодо створення сприятливих умов для 
реалізації місцевих ініціатив в контексті нарощення потенціалу громади, 
адаптації до нових умов, пошуку нових форм та механізмів розвитку, які 
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організаційними і виробничими способами будуть спрямовані не лише на 
отримання економічних вигод, а й на вирішення питань соціального, 
культурного та екологічного характеру [3]. 

Серед вітчизняних економістів питання ендогенного зростання 
досліджувало багато науковців. Водночас, здійснивши аналіз теорії 
ендогенного зростання, погоджуємося з висновками Я. Жаліла, який, вивчаючи 
проблему ендогенізації економічного розвитку, виділив основні напрями 
забезпечення економічного зростання території, які цілком відповідають і 
сучасним умовам розвитку територіальних громад в Україні: інвестиційна та 
інноваційна політика, зокрема фінансовий інструментарій їх реалізації, яким 
встановлено інституційні механізми інвестиційного спрямування фінансового 
ресурсу; розвиток підприємництва в контексті підвищення капіталізації 
економічного потенціалу; розвиток людського капіталу з метою збільшення 
його продуктивності та нарощення мережевої взаємодії; розвиток середовища 
комунікації та розбудови мережевих взаємовідносин; децентралізація процесів 
виявлення і залучення до економічного обігу наявних і потенційних ресурсів 
економічного розвитку [1]. 

Обрання напрямів досягнення економічного зростання територіальних 
громад вимагає врахування впливу зовнішніх умов, мінливості політичної та 
економічної кон’юнктури та непрогнозованих чинників, кількість яких в 
умовах глобалізації суттєво зросла. В цьому контексті доцільно акцентувати на 
дослідженні експертів Світового банку [9], які наголошують на  потребі 
всебічної підтримки трансформації місцевих економік під час та після пандемії 
Covid-19 для довгострокового відновлення економіки та досягнення її стійкості. 
Забезпечення економічного зростання територіальних громад у сільській 
місцевості ними пропонується здійснювати у трьох напрямах: 1) пошуку та 
розвитку переваг і сильних сторін конкретної території; 2) залучення інвестицій 
для розвитку місцевого підприємницького середовища; 3) розвитку базової 
інфраструктури та забезпечення доступу до Інтернету. 

Разом з тим, завдяки проведенню глибинного аналізу розвитку економіки 
територіальних громад у різних державах в умовах Covid-кризи, було 
визначено категорії населення, які найбільше «постраждали» від впливу заходів 
по боротьбі з пандемією. Відповідно, органам місцевого самоврядування 
територіальних громад Світовий банк рекомендує зосередитись на підтримці 
жінок, молоді, працівників неформального сектору та мікро- і малих 
підприємств на більш стійкій основі. Таким чином Світовий банк акцентує на 
необхідності досягнення економічного зростання водночас із забезпеченням 
соціальної справедливості, що відповідає і потребі реалізації Глобальних цілей 
сталого розвитку на 2015-2030 рр. 

Теоретичні засади пошуку ефективних механізмів економічного 
зростання території в контексті розвитку соціального і людського капіталу, 
скорочення бідності, гендерного розвитку і соціального захисту обґрунтовані 
теорією інклюзивного розвитку, яка сьогодні набуває все більшої актуальності. 

Зародження теорії інклюзивного розвитку відбулося у другій половині 
ХХ ст. як синтез економічних, політичних, соціальних та екологічних 
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концепцій; відтак вона поєднує ідеї теорій сталого розвитку, економічного 
зростання і соціального добробуту. 

Проблематика інклюзивного розвитку широко представлена у 
дослідженнях зарубіжних вчених, утім концептуально і теоретично вона не 
розроблена. За визначенням ООН, інклюзивність ґрунтується на залученні усіх 
маргіналізованих та виключених груп до процесу розвитку як зацікавлених 
сторін [5]. Основними принципами, на яких базується теорія, є: участь – 
передбачається максимальне включення усіх членів громади до процесу її 
розвитку; доступність та недискримінація – передбачається забезпечення 
однакового доступу до можливостей для усіх членів громади. 

Варто зауважити, що поступ теорії інклюзивного розвитку відбувався в 
контексті розвитку держави, міжнародних відносин та особистості. І лише в 
останні роки відбулося спрямування теоретичних засад інклюзивності на 
проблеми місцевого розвитку. На сьогодні найбільш повне, на нашу думку, 
визначення поняття інклюзивного місцевого розвитку дали Дж. Гупта, Н. Поув 
та М. Рос-Тонен: це новий вимір розвитку, який зосереджує увагу на 
найбідніших та найбільш маргінальних членах суспільства, беручи до уваги 
економічні, соціальні й екологічні аспекти та структурні фактори, які 
перешкоджають найбіднішим учасникам брати участь у процесі розвитку [6]. В 
цьому контексті вчені виділяють і складові інклюзивного розвитку на рівні 
територіальних громад: надання рівних можливостей для розвитку та 
справедливий розподіл вигод; забезпечення економічних можливостей для 
членів громади; громадська участь; охорона навколишнього середовища; 
адаптивна спроможність, яка передбачає пом’якшення потрясінь існування для 
різних груп в межах громади [4]. 

Таким чином, інклюзія членів територіальної громади в контексті 
економічного зростання передбачає максимально ефективне використання 
людського капіталу в напрямі активізації соціально-трудових, управлінських та 
економічних відносин і формування підприємницького середовища. Разом з 
тим, вона також покликана забезпечити якісний життєвий простір для всіх 
жителів громади. Відтак можна виділити два вектори досягнення інклюзивного 
розвитку територіальних громад: внутрішній – максимальне залучення членів 
громади до процесу її розвитку; зовнішній – забезпечення доступу членів 
територіальної громади до можливостей, якими забезпечені більш розвинені 
громади. 

До основних переваг фінансової інклюзії належать: на рівні окремих 
індивідів фінансова інклюзія результується зростанням заощаджень, інвестицій 
в освіту та стійкістю до фінансових потрясінь;  на рівні громади – зменшенням 
фінансової нерівності та економічним зростанням загалом. 

Для формування комплексного підходу до забезпечення економічного 
зростання на рівні територіальних громад, окрім врахування принципів 
ендогенного зростання та інклюзивного розвитку, варто акцентувати увагу на 
орієнтирах теорії сталого розвитку, зокрема на наукову концепцію лауреата 
Нобелівської премії Е. Остром про раціональне використання спільних 
ресурсів.  
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Згідно визначення, спільними ресурсами є «природна або штучна 
ресурсна система» [2], якій притаманні такі ознаки: виключність (доступ до 
спільного ресурсу можна обмежити із мінімальними витратами), суперництво 
(конкуренція за доступ до спільного ресурсу), подільність (здатність ресурсу 
бути поділеним на частки) та вичерпність. Здійснивши численні емпіричні 
дослідження, Е. Остром дійшла вагомого висновку: управління спільними 
ресурсами громадою, яка ними користується, може характеризуватися значно 
вищою ефективністю, ніж при передачі їх у приватну власність чи шляхом 
державного управління; при цьому, методи управління такими ресурсами 
мають різнитися з урахуванням територіальних, економічних, звичаєвих 
відмінностей. Тому, на основі проведених досліджень, автор сформувала вісім 
принципів ефективного управління спільними ресурсами: визначення чітких 
меж спільного ресурсу; формування чітких правил та норм використання 
спільного ресурсу на основі потреб громади та умов її розвитку; демократизація 
процесу управління спільним ресурсом; контроль за користування спільним 
ресурсом; формування механізму градуйованих санкцій щодо порушників 
правил користування спільним ресурсом; формування механізму ефективного 
та швидкого вирішення конфліктів користувачів ресурсом; формування 
ефективної дієвої системи спільного управління ресурсом, починаючи з 
місцевого рівня до регіонального чи державного [7]. 

Таким чином, визначення у процесі аналізу наукових теорій та концепцій 
напрямів і принципів розвитку територіальних громад дозволяє ідентифікувати 
фінансові чинники їх економічного зростання: бюджетний – включає 
особливості формування та використання місцевого бюджету; інвестиційний – 
передбачає врахування інвестиційної політики органу самоврядування та 
виявлення особливостей інвестиційного спрямування фінансового ресурсу у 
розвиток громади; інфляційний – чинник впливу зміни загального рівня цін та 
купівельної спроможності грошей на економічний розвиток територіальної 
громади та суб’єктів економіки на її території; грошово-кредитний – чинник, 
який дає змогу оцінити доступ до фінансового ресурсу, а також оборот, 
розподіл та перерозподіл грошового капіталу між суб’єктами економіки.  

Загалом питання дослідження фінансових чинників розвитку 
територіальних громад розглядаються і досліджуються в контексті 
аналізованих теорій під різним кутом: у теорії ендогенного зростання – з 
позиції стимулювання економічного розвитку територій та подолання 
економічної і соціальної нерівності, у теорії інклюзивного розвитку – з позиції 
залучення виключених груп мешканців громади та підтримки сфер 
підприємництва, які знаходяться у групі ризику, у концепції управління 
спільними ресурсами фінанси територіальної громади розглядаються як один зі 
спільних ресурсів громади, що вимагає пошуку ефективного підходу до 
управління ним. 
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ПОТЕНЦІАЛ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР) 
 

Глобальна пандемія коронавірусу значною мірою вплинула на 
інтенсивність і характер міграційних процесів у світі, однак не зупинила їх. 
Проблеми регулювання міграцій з метою збереження людського потенціалу 
країн-донорів, до яких належить і Україна, не втрачають своєї актуальності і на 
сьогоднішній день. Їх вирішення, серед іншого, спирається не лише на 
вивчення реальної міграційної активності населення, а й на оцінювання її 
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потенціалу. 
Оскільки молодь є найбільш перспективним, потужним чинником 

розвитку будь-якої країни, то кожне суспільство зацікавлене у збереженні, 
примноженні та найбільш продуктивному використанні її потенціалу. В умовах 
інтенсифікації освітньої та трудової міграції проблема втрати молодіжного 
потенціалу особливо актуалізується в Україні. Особливої уваги дослідників 
потребує Карпатський регіон, який відзначається найвищою в Україні 
міграційною активністю населення. 

У широкому розумінні потенціал міграційної активності – це 
максимально можлива кількість осіб, яка у найближчому майбутньому за 
сприятливих умов могла б мігрувати за межі певної території. У соціологічному 
вимірі – це фактично частка населення, яка демонструє загальне позитивне 
ставлення до міграції і висловлює бажання здійснити міграційне переміщення. 
Ядро потенціалу міграційної активності формують особи, котрі упевнені у 
своєму міграційному рішенні і вже здійснювали певну підготовку для його 
реалізації. 

Для дослідження потенціалу міграційної активності молоді 
скористаємося результатами соціологічного опитування, проведеного автором у 
складі робочої групи відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку 
регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України» у вересні-жовтні 2019 р. На основі багатощаблевої комбінованої 
«гніздової» вибірки була опитана 1341 особа у 16 закладах вищої освіти (ЗВО), 
18 закладах професійно-технічної освіти (ЗПТО) та 21 закладі загальної 
середньої освіти (ЗЗСО) чотирьох областей Карпатського регіону України 
(Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області). Особи 
чоловічої статі становили 36 % опитаних, а жіночої – 64 %. Більшість 
респондентів – це особи у віці 16-24 роки; середній вік опитаних – 20 років. 
Більшість з них (90 %) – неодружені, лише 6 % – вже офіційно створили сім’ю, 
а близько 4 % перебувають у незареєстрованому шлюбі. 

З метою оцінки міграційного потенціалу молоді, їй було поставлено 
запитання: «Якщо б у Вас була можливість вибору, то чо»му б Ви надали 
перевагу ?», де пропонувалось шість варіантів відповіді. При цьому, 
сформульовані в анкеті альтернативи дозволяють виявити різний ступінь 
вираження готовності мігрувати: від найвищого (висловлене бажання виїхати за 
кордон на постійне проживання) до нульового (відсутність бажання їхати за 
кордон навіть з пізнавальною чи розважальною метою). 

Результати дослідження показали, що більш, ніж чверть опитаних має 
бажання поїхати за кордон на постійне проживання. Найсильніше воно 
виражалось серед учнів шкіл, де кожен третій обрав цей варіант можливої 
міграційної активності. Частка осіб, які поїхали би на кілька років за кордон, 
щоб покращити своє матеріальне становище, становила 17 %. Тут не було 
виявлено суттєвих відмінностей серед різних груп опитаних. На тимчасові 
заробітки за кордон поїхав би кожен десятий учасник опитування. Найбільша 
частка потенційних тимчасових заробітчан була зафіксована серед студентів 
ЗПТО (15 % з цієї групи обрали цей варіант), а найменша – серед студентів ЗВО 
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(8 %). Найбажанішим варіантом потенційної міграційної активності стало 
висловлене прагнення поїхати за кордон у якості туриста. Його обрала третина 
усіх респондентів. 

Результат підсумку частки осіб, котрі висловили бажання виїхати на 
постійне проживання, на кілька років та на тимчасові заробітки за кордон, 
відповідає орієнтовній частці молоді, котра має позитивні міграційні установки. 
Так, потенціал міграційної активності студентської та учнівської молоді 
Карпатського регіону України можна оцінити у 56 %. 

Щоб виявити рівень внутрішньої готовності молоді до міграції, було 
поставлено запитання: «Чи плануєте Ви у найближчих 1-3 роки поїхати за 
кордон (не враховуючи туристичних поїздок) ?». Менше половини учасників 
дослідження дали на нього негативну відповідь. На навчання за кордон 
планувало поїхати 14 % респондентів. На тимчасові заробітки – кожен 
четвертий опитаний, у тому числі, серед студентів ЗПТО – кожен третій. 
Зауважимо, що тут існують певні відмінності і між областями. Зокрема, частка 
вибору цього варіанту відповіді серед молоді Івано-Франківської області 
становила 34 %, Закарпатської – 30 %, а Львівської і Чернівецької – 20 % і 
18 %. Плани щодо поїздки за кордон на кілька років висловив майже кожен 
десятий респондент. Тут дещо вирізняється Івано-Франківська область, де 
частка таких осіб становила 14 %. На постійне проживання за кордон 
найближчим часом планує виїхати аж 6 % молоді Карпатського регіону. При 
цьому, найвищий їх відсоток зафіксовано у Чернівецькій області (8 % опитаних 
цієї області), а найнижчий – у Закарпатській (4 %). 

Світові дослідження свідчать про значний розрив між бажанням і 
готовністю мігрувати [1]. У результатах проведеного опитування така 
закономірність зберігається лише стосовно стаціонарної міграції. Так, якщо 
бажання виїхати за кордон на постійне проживання висловило 28 % молоді, то 
чіткі плани щодо реалізації своїх намірів найближчими роками має 5 %. 
Підсумувавши частки осіб, котрі мають чіткі плани щодо виїзду на постійне 
проживання, на кілька років та на тимчасові заробітки за кордон, отримаємо 
трохи меншу частку (38,5 %) від тих, котрі лише висловили такі бажання 
(56 %). Однак, якщо врахувати відсотки тих, котрі планують поїхати на 
навчання, частки міграційних установок і готовності майже зрівнюються. Отже, 
результати не підтвердили висунуту у програмі дослідження гіпотезу про 
значно нижчий рівень готовності до міграції від схильності до неї. 

Несподівано високою виявилася частка молоді, котра вже здійснювала 
певну підготовку для реалізації своїх міграційних намірів. Вона становить 38 % 
учасників опитування. Важливо зауважити, що значна кількість респондентів 
давала ствердну відповідь на питання щодо підготовчої діяльності, попри те, 
що на попереднє питання (планування поїздки за кордон) – негативну. У 
зв’язку з цим, можна припустити, що вибір ствердної відповіді щодо підготовки 
міграційного переміщення стосувався або попередніх, так і не реалізованих 
намірів респондентів, або ж тих, що будуть реалізовані у подальшому 
майбутньому, а не найближчих 1-3 роки. 

Додатковим джерелом інформації про міграційні наміри молоді 
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послугували її відповіді на запитання щодо планів після закінчення 
навчального закладу. Частки респондентів, котрі планують їздити на тимчасові 
заробітки, виїхати на тривалий час, на постійне проживання та на навчання за 
кордон, розподілились майже однаковою мірою: 10 %, 12 %, 13 % та 15 %. 
Отже, загалом половина студентів випускних курсів та учнів випускних класів 
відповідних навчальних закладів Карпатського регіону України бачить своє 
майбутнє за межами країни. Водночас, половина учасників опитування 
зазначила, що буде продовжувати навчатися в Україні, більшість з яких – це 
учні ЗЗСО (76 %). Позитивним є те, що кожний четвертий з респондентів 
планує розпочати власну справу. Цей аспект важливо врахувати при розробці 
відповідних заходів міграційної та пов’язаних із нею напрямів державної 
політики. 

Переїхати жити і працювати в інший регіон України планує загалом 
тільки 7 % опитаних, а їздити туди на тимчасові заробітки – лише 1,2 %. Тобто 
внутрішня міграція не є популярним варіантом міграційної активності молоді. 
Підтвердженням цього слугує і те, що у процесі опитування при необхідності 
вписати область України, куди б респонденти погодились переїхати, третина 
обрала варіант «жодна». Одночасно найбільш привабливими виявилися міста: 
Київ (27 %), Львів (16 %) та Вінниця (10 %). Решта відповідей розпорошились 
між іншими містами від 1,8 % (Одеса) до 0,1 % (Житомир). При цьому, ніхто не 
вписував області, а виключно назви міст – обласних центрів. 

Для розробки заходів міграційної політики, спрямованих на зменшення 
відтоку молоді за кордон, важливе значення має виявлення чинників, що могли 
б втримати її від виїзду. У зв’язку з цим студентам ЗВО та учням ЗПТО 
Карпатського регіону України було запропоновано вказати такий стримуючий 
чинник. Більшість респондентів (83 %)3 визначили, що високий рівень 
заробітної плати на місцях міг би втримати молодь від зовнішньої міграції. При 
цьому, він мав більше значення для студентів ЗВО (86,6 %), ніж учнів ЗПТО 
(78,3 %). Так само важливішою для них була і стабілізація політичної, 
соціально-економічної ситуації в Україні (58,3 % проти 41,1 % у кожній групі 
респондентів). Натомість, дещо більшу кількість вибору серед студентів ЗПТО 
отримала наявність постійного місця праці (45,1 % проти 38,8 %). 

Можливість ведення бізнесу могла б втримати від виїзду третину 
опитаних. Слід зауважити, що значущість цього чинника для молоді послідовно 
прослідковується у процесі усього опитування. При цьому, студенти ЗВО 
проявляли більшу зацікавленість підприємницькою діяльністю, ніж студенти 
ЗПТО. Майже кожен четвертий з опитаних студентів ЗВО і ЗПТО обрав родину 
і друзів як один з чинників, здатних втримати молодь від виїзду за кордон. 

Найменш значущим за частотою отриманого вибору виявився варіант 
«високий рівень патріотизму». На нього вказало всього 7 % опитаних. Такий 
результат певною мірою може свідчити про гостроту і незадоволеність базових, 
економічних потреб молоді. Водночас, він також може слугувати індикатором 

                                         
3 Оскільки це питання не було поставлене учням, то аналізу підлягають дві групи опитаних (студенти ЗВО та 
ЗПТО) і, відповідно, відсотки пораховано до загальної кількості респондентів цих груп. 
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відсутності ідеологічного забезпечення освітнього процесу, недостатнього 
національно-патріотичного виховання молоді. Поряд з тим, позитивним 
видається переконання лишень 3 % респондентів у тому, що нічого не може 
втримати молодь від зовнішньої міграції. Цікаво, що учні ЗПТО вдвічі частіше 
обирали цей варіант, ніж студенти ЗВО. Отже, регулювання чинників міграції 
здатне посилити ефективність міграційної політики, забезпечити зниження 
міграційних втрат людського (зокрема молодіжного, найбільш ініціативного і 
креативного) потенціалу Карпатського регіону України. 

Отже, результати соціологічного опитування виявили високий потенціал 
зовнішньої міграційної активності студентської та учнівської молоді 
Карпатського регіону України. Така ситуація на сьогоднішній день набуває 
загрозливих масштабів, тому вимагає адекватних заходів міграційної та 
пов’язаних з нею інших напрямів державного та регіонального реагування 
(політики зайнятості, економічної, освітньої, гуманітарної та ін.). На 
сьогоднішній день практично невикористаним залишається ресурс внутрішньої 
міграції населення. Це викликає необхідність розробки механізмів для її 
активізації, зокрема з урахуванням високого підприємницького потенціалу 
молоді, її основних потреб та інтересів. 
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МІГРАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВЕЛИКИХ 

ЗМІН:  НОВІ ВИКЛИКИ  ТА  РЕГІОНАЛЬНА  СПЕЦИФІКА 
 

Початок ХХІ століття ознаменований значними змінами в економічному 
житті багатьох держав світу, в т.ч. України. Їх відображенням стали процеси 
міграційної активності населення (МАН). В одних випадках вони набрали 
оцінок глобальних чи національних (регіональних) проблем, в інших – 
виступили локомотивом розвитку нових економік, держав і суспільств. 
Визначення «золотої середини» реалізації процесів МАН перетворилося в одну 
з особливих, гострих і дискусійних тем сучасності. Показовим на цьому фоні 
став й сам розвиток наукових досліджень проблем української міграції, 
причому у різних сферах наукового знання. 

Історія міграційної наукової думки. В Україні закономірності формування 
і розвитку наукових шкіл, пов’язаних з дослідженнями міграції як суспільного 
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явища, МАН як його конкретно-наукової (предметно-дисциплінарної) 
складової, досить чітко відображають функціонування основних осередків 
функціонування академічної науки – міст Харкова, Києва, Львова, Донецька. 
На етапі свого становлення дослідження заявляли про себе як авторські спроби 
розробки статистичних і інших джерел інформації про територіальну 
активність (рух) мешканців тих чи інших територій, підготовки робіт зі збору 
даних про населення. Вперше у своєму цілісному інституційному вигляді 
вчення про закономірності міграцій (їх обліку) вчені заговорили в 1920-і роки, 
коли біля витоків вітчизняної демографії постав академік М. Птуха (м. Київ). У 
цей період увага до досліджень МАН була зумовлена кількома обставинами: 
нагромадженням певної «інформаційної бази» для проведення аналітичних 
робіт економіко-математичного характеру4, появою фахівців, здатних 
проводити дослідження, і, що особливо важливо – інституційними змінами - 
появою вітчизняної наукової демографічної школи з основами раціонального 
мислення задля вирішення практичних та пізнавальних задач регулювання 
міграцій. Розгорнулися контакти з науковцями, що жили і працювали у Кракові, 
Празі, Мюнхені, а згодом у містах Франції та США. Українські вчені 
підготували низку наукових оглядів на міграційну тематику (антропогеограф 
Карпат і Галичини В. Кубійович, історик-урбаніст О. Компан та ін.). Ідеї 
статистичного вивчення міграції, демографічного аналізу, систематизації 
джерел демографічної (в т.ч. міграційної) інформації, переписів закладені 
попередниками, дали підґрунтя для нових досліджень. У післявоєнний період 
дослідження МАН зазнали змін: з одного боку, відбулася орієнтація на 
розвиток і територіальну організацію систем розміщення базових галузей 
промисловості, а також систем розселення населення. З іншого, треба було 
враховувати появу свободи пересування сільських мешканців, адже в СРСР 
сільське населення аж до 1974 року (система введена в 1953 році), було 
позбавлене права свободи пересування. Видача паспортів селянам охопила 
величезні маси людей (79 млн ос., 36 % мешканців сільських територій у віці 
старшому 16 років). [1]. Адміністративні зміни кримінального та 
громадянського законодавства відкрили нову сторінку в дослідженні 
маятникових міграцій населення, особливо у сфері економіко-прикладних 
аспектів розвитку урбаністики (містобудування) та в соціально-економічній 
географії. 

                                         
4 У ХІХ ст. на теренах України проводилися різні місцеві переписи населення, переважно у містах. 
Йдеться про одноденний перепис Києва, 1874 р., а також про 200 переписів населення міст Російської 
імперії, де фігурували дані про українське населення. Перший загальний перепис, організований за 
проектом П. Семенова-Тян-Шанського, був проведений у 1897 р. Перша декада ХХ століття, яка 
отримала назву «першої хвилі української міграції» дала поштовх розвитку реєстраційній статистиці 
міграції. 
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Курс на розробку територіальних схем розміщення продуктивних сил 
СРСР (Рада по вивченню продуктивних сил України, РВПСУ) став визначати й 
розвиток вітчизняної міграціологічної наукової думки 5 (моделювання міграцій 
почало здійснюватися на засадах оцінки гіпотез про закономірності міграційної 
поведінки населення (дескриптивні моделі), гравітаційних моделей розміщення 
виробництва та населення, запозичених у зарубіжних авторів – Е. Равенштайна, 
Дж. Стюарта). Ціла плеяда вчених-демографів, статистиків, економістів, 
правників долучилася до вивчення міграції в другій половині, особливо 
наприкінці, ХХ ст. 6. На фоні стрімкого розвитку глобалізації, поглиблення 
праці, як наслідку впровадження в економіку новітніх інформаційних 
технологій, особливо активізувався міждисциплінарний міграційний дискурс. 

Нині Україна опинилися перед демографічною кризою. Якщо в 1919 році 
Україна за кількістю населення посідала 10 місце на планеті, то в 2019 – 33-тє. 
Якщо в 1989 р. чисельність населення сягала 51706,7 тис. осіб, а в 2019 р. – 
42153,2 тис. осіб. Якщо критичною стає проблемна ситуація, то наука мусить її 
вирішувати. На порядку дня опинилося системне висвітлення тем міграціології, 
організації й розвитку територіальних міграційних систем, ведення новітньої 
міграційної політики, т. п. Міграційна мобільність населення, кількісні та якісні 
методи дослідження міграційних процесів, рееміграційні механізми 
економічної поведінки населення, ринок міграційних послуг та міграційні 
облігації, територіальні міграційні системи й особливості їх формування та 
розвитку – це лише невеликий штрих до новітньої розбудови Львівської школи 
регіональних міграційних досліджень (М.М. Біль, О.Т. Риндзак, Р.Р. Рісна, О.В. 
Махонюк, І.Є. Бараняк). Якщо міграція не проблема, то облаштування мігрантів 
– на часі. 

Економіка. В економіці вивчення стану та режимів МАН міцно 
утвердилося на двох рівнях: в рамках функціонування та розвитку теорії 
міжнародної економіки (інституційними одиницями виступають економіки 
національних держав) та теорії регіональної економіки (інституційними 
одиницями виступають, перш за усе, місцеві, регіональні ринки праці). У 
першому випадку фокусом уваги стає праця як основний, проте знеособлений, 
фактор виробництва. Ще з часів Великих географічних відкриттів і розвитку 
капіталізму у Європі потік переселенців (первісна або стара міграція) стала 

                                         
5 Йдеться про дослідження МАН В.Онікієнка, В.Поповкіна, В.Наулка, Ф.Заставного, М.Долішнього, 
О.Хомри, .В.Євтуха, Ю.Римаренка, М.Шульга, А.Березюк, Б.Дяченко, М.Курман, В.Калмик, 
Т.Михайлова, Г.Гольц, Я.Лимар, Т.Заріхта та ін. 
6 С.Пирожков, І.Прибиткова, Е.Лібанова, О.Малиновська, В.Колпаков, М.Романюк, М.Шаленко, 
Л.Шепотько, С.Цапок, Г.Бондар, М.Височин, С.Западнюк, С.Іванов, І.Майданік, О.Максимюк, 
М.Ніколайчук, І.Прокопа, а згодом У.Садова, Н.Бортник, О.Позняк, І.Лапшина, О.П’ятковська, 
Р.Теслюк. 
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уособленням переміщення фактору праці, що забезпечував у нових умовах 
додатковий обсяг продукції. Згідно даної теорії міграція – є реакцією одного з 
основних чинників виробництва – праці – на процеси глобалізації економіки, 
соціальної, політичної інтеграції, і їх наслідку – глобалізації ринку праці. Ці 
процеси відбуваються одночасно на різних рівнях і є частиною глобального 
економічного переходу до спільного ринку і капіталістичних відносин. Тобто, 
теорія виходить з того, що нові відносини стають домінуючими не тільки у 
ринкових, але й доринкових (аграрних) та принципово неринкових (з плановою 
економікою) суспільствах. У другому випадку акцент пересувається на 
конкретну робочу силу, яка є не тільки мобільним фактором виробництва, але й 
носієм власних потреб і можливостей. Теоретичні засади досліджень МАН 
включають систему знань регіональної економіки (теорія геопросторової 
організації суспільства, моделі розміщення факторів виробництва, 
територіальної організації регіональних ринків праці), а також широке коло 
методологічних й методичних інструментів соціальної економіки та політики 
(об’єднує різні теорії та моделі розвитку соціально-трудових відносин, а також 
теорії поведінкової економіки (присвячена впливу психологічних факторів на 
рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях). Так, синтетична теорія 
міграції Д. Мессі [2] у сукупності з просторово-часовою парадигмою 
регіоналістики дає змогу обґрунтувати шляхи відновленні економічної 
рівноваги на рівні територіальних – локальних чи регіональних – суспільних 
систем (ТСС). 

Нині економіка України знову знаходиться у стані великих змін. 
Траєкторія майбутнього розвитку держави певним чином визначається й 
регіональною специфікою те регулюванням МАН. Повернення трудових 
мігрантів – стратегічна ціль й тактична задача. Водночас, у ситуації, яка 
склалася, важливо врахувати дію нових факторів, які стосуються: 

1. Зростання рівня обізнаності, грамотності людей (навіть юридичної) 
щодо ризиків нелегальної праці та зайнятості, а також прав у сфері гідної 

праці. Спеціальні опитування вказують, що вплив тут на міграційну поведінку 
особи – суттєвий. Це унаочнюється результатами дослідження й німецьких 
експертів, котрі, зокрема, прогнозують, що оновлення міграційного 
законодавства Німеччини веде до втрати Польщею понад 1/3 українських 
мігрантів [3]. В 2020 році про свої інтереси заявила Чехія. Проте, міграція до 
Німеччини – не вирішення проблеми України. В частині найманої праці 
міграційні аспірації МАН можуть знижуватися лише за умов підвищення рівня 
мінімальної плати7. 

                                         
7 Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX. Розміри 
середньомісячної мінімальної заробітної плати на 2020 рік затверджені у розмірі 4723 грн до 
31.08.2020 р. та 5000 грн – до 31.12. 2020 р. 
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2. Підвищення інтересу МАН до спеціалізованих послуг ринку ІТ-
індустрії. Запровадження он-лайн маркетингу потреб українських трудових 
мігрантів могло б допомогти зі створенням системи цільових мобільних аплікацій 
(програм-помічників правового чи соціального захисту трудових мігрантів за 
кордоном), а також просунути ідею інформування їх як користувачів мобільних 
телефонів про робочі місця в Україні. Психологічна планка «зручності» мобільних 
аплікацій стрімко піднімається вверх особливо серед молоді. Освітня праця – 
великий сегмент нових робочих місць. 

3. Ріст довіри МАН до адміністративно-територіальної реформи. За 
результатами щорічного опитування Центру «Соціальні індикатори» на тему 
«Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: думки і погляди 
жителів територіальних громад, які пройшли процес об’єднання в 2015-2018 
роках» [4] 8 загальна довіра населення до неї зросла з 15 до 80 відсотків. Нині 
реформа перебуває в активній фазі, на новій територіальній основі відбулися 
вибори до місцевих Рад. Зростає довіра й серед трудових мігрантів, рееміграційні 
настрої серед економічно активних людей [5]. Нові ринки праці орієнтуються на 
нову спеціалізацію виробництва і використання робочої сили (старі були 
«прив’язані» до локальних ринків праці навколо 400 ядер міських систем 
розселення). Об’єднання нових територіальних громад – це нові пропозиції щодо 
робочих місць для українських реемігрантів. 

4. Міграційного стрибка економічно активного населення, який 
відбувся в попередні роки в Україні на фоні різкого зростання в сусідніх 
країнах попиту на кваліфіковану робочу силу. Він ввійшов у діалектичне 
протиріччя з карантинними факторами CОVID-19. Проте, уже зараз, на фоні 
боротьби з пандемією, вчені прогнозують відродження міграційних потоків. 
Завдання для України – точний виклад фактів і суспільна дискусія навколо 
можливих регуляторів рееміграційної активності населення України. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ  ЯК  НОВИЙ  ФОРМАТ  ВЗАЄМОДІЇ 

СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
 

Збереження і зміцнення національної безпеки України залежить, перш за 
все, від базових галузей економіки. Однією з них є енергетика, яка визначає 
місце і роль держави на міжнародній арені. Нова геополітична і геоекономічна 
ситуація, яка склалася у світі, докорінно міняє динаміку технічних, 
технологічних показників розвитку енергетики нашої держави, часто оголює 
низку соціально-економічних проблем взаємодії даного сектору промисловості 
з іншими секторами економіки, стейкхолдерами, котрі реалізують свої інтереси 
на ринку. Постає питання впливу енергетичної галузі на показники рівня і 
якості життя населення. Можна виділити кілька аспектів проблеми, про які слід 
пам’ятати при розробці стратегічних рішень подальшого розвитку держави. 

По-перше, науково-технічний прогрес суттєво детермінує можливості 
створення нових робочих місць у сфері виробництва електроенергії. Перші 
позиції починають займати нетрадиційні види індустрії. Так, за даними 
«Дослідження створення робочих місць у сферах енергоефективності та 
відновлюваної енергетики в Україні» [1] у 2014-2019 роках сонячна та вітрова 
енергетика України забезпечили зайнятість майже 25 тис. працівників (без 
врахування етапу виробництва обладнання). Разом із етапом виробництва 
обладнання ця цифра складає 45 тис. Виробники електроенергії з 
відновлюваних джерел енергії за 10 років перерахували до бюджету України 
3,59 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 2,81 млрд грн єдиного 
соціального внеску. Потенціал зайнятості на етапі зняття з експлуатації 
потужностей на СЕС і ВЕС, введених у 2014-2019 роках, складає понад 2,5 тис. 
робочих місць. При цьому, 89,2 % опитаних компаній, які працюють в Україні, 
були у сфері відновлювальної енергетики та енергоефективності. 

По-друге, в Україні традиційні, спеціалізовані підприємства з 
виробництва електроенергії реагують на запити розвитку енергетичного ринку 
у плані модифікації технологій доволі по-різному. Якщо, для прикладу, атомна 
енергетика розвивається динамічно (свідченням є рішення щодо добудови 
окремих блоків Хмельницької АЕС), то теплові електростанції, які працюють 
на вугіллі, зазнають дедалі більших ризиків та загроз. Наслідком стагнації чи 
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закриття таких виробництв є звільнення працівників. Особливим викликом у 
цій ситуації є те, що йдеться переважно про категорію працівників, які мають 
вузьку спеціалізацію. В умовах компактного проживання в 
монофункціональних містах (містечках) України – це реальна армія 
безробітних. Без допомоги держави їх сім’ї можуть опинитися у особливій 
соціальній напрузі. Прикладом є Добротвірська ГЕС. 

По-третє, загалом енергетика відноситься до швидко «ліквідних» 
виробництв. Світова історія знає немало прикладів її ролі як носія змін (як з 
боку провокування енергетичних криз, так і виходу з них). Нині перспективи 
розвитку галузі є органічно пов’язані з цифровими технологіями. Основні 
гравці енергетичного ринку обговорюють появу нових професій. Вже зараз 
можна говорити про одну з найбільш затребуваних професій – фахівця в галузі 
забезпечення інформаційної безпеки технологічних систем і процесів. Такого 
роду фахівці є у дефіциті не тільки в Україні, а й в усьому світі. Однак, завдяки 
безперервним процесам цифрової трансформації, керівники підприємств мають 
можливість розвивати компетенції своїх експертів і залучати досвід ззовні [2]. 

Особливі зміни торкнуться спеціалізованих виробників електроенергії. 
Якщо конкретизувати тезу – одним із символів майбутнього нового 
екологічного суспільства стане атомна енергетика. Вона зможе забезпечити 
стабільні ціни на електричну енергію та мінімально впливатиме на оточуюче 
середовище. Активно розпочне свій розвиток приватна альтернативна 
енергетика та з’являться нові типи генерації енергії: енергія тіла, збір енергії з 
міських поверхонь, рекуперації енергії тощо. Загалом очікується, що в 
енергетиці ринок праці поповниться професіями такими як [3]: менеджер із 
модернізації; розробник систем мікрогенерації; метеоенергетик; проектант 
систем рекуперації; спеціаліст із локальних систем енергопостачання; дизайнер 
портативних пристроїв (одяг, взуття тощо); проектант енергонакопичувальних 
пристроїв. 

Значних змін зазнає така ланка енергетики як «Енергомережі та 
управління енергоспоживанням». Ключова зміна даної сфери – це поява 
розумних мереж. Дані технології зможуть аналізувати рівні споживання та 
оптимізувати витрати. Більше того, розумні мережі захистять користувачів від 
виходу із ладу системи та втрати енергії. І що дуже актуально для України, 
мережі дадуть можливість самостійно обирати постачальника послуги та 
керувати витратами і споживанням. 

Професії майбутнього у досліджуваній сфері наступні: маркетолог 
енергетичних ринків; захисник прав споживачів електроенергії; енергоаудитор; 
розробник систем енергоспоживання; системний інженер інтелектуальних 
мереж; енергозаправник; контролер енергомереж для розподіленої енергетики. 

Багато аналітиків переконано, що в енергетиці data science може 
допомагати вирішувати багато завдань, зокрема, прогнозувати обсяги 
споживання електроенергії, прогнозувати ціни на електроенергію, 
розраховувати оптимальні тарифи, діагностувати енергетичні об'єкти, 
оптимізувати режими споживання та інше. 
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До речі, у контексті розвитку відновлюваної енергетики та 
енергоефективності основні цілі національної політики зайнятості мають 
охоплювати: інвестують власні кошти в підвищення кваліфікації персоналу; 
вважають, що протягом останніх п’яти років кваліфікація працівників 
підвищилась; відчувають дефіцит кваліфікованого персоналу. створення умов 
для забезпечення справедливого переходу та пом’якшення наслідків 
структурних змін зайнятості при переході до відновлюваної енергетики та 
підвищення енергоефективності; оцінку можливостей зайнятості та засобів до 
існування, пов’язаних з доступом до енергії, включно із дослідженням 
гендерного виміру; вдосконалення знань про формування робочих місць в сфері 
відновлюваної енергетики та енергоефективності та вивчення потреб у навчанні 
працівників, зокрема у ланцюгах постачання. Індуковані ефекти зайнятості в 
сонячній та вітровій енергетиці оцінюються в 10,7-15,7 тис. робочих місць 
(тобто як наслідок розвитку галузі ВДЕ в економіці України в різних галузях 
утворилися додаткові робочі місця). Розрахунковий потенціал зайнятості на 
виконанні робіт з термомодернізації житлових будівель в Україні може 
досягати 795 тис. робочих місць. 

Таким чином, світовий досвід показує, що залежно від геополітичного і 
економічного становища різі країни на власний розсуд застосовують стратегії 
щодо розвитку власної енергетики. Знакове місце у цих рішеннях має бути 
відведено новітнім технологіям. Саме цифровізація забезпечує новий формат 
взаємодії суб’єктів рику праці у сфері енергетики України. 
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УКРАЇНСЬКА ОСВІТНЯ ЕМІГРАЦІЯ: 
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА УМОВ СЕРЕДОВИЩА 

 
На зламі ХХ-ХХІ ст. до трудової міграції населення активно долучаються 

й освітні мігранти, т.т. особи, які використовують академічну мобільність, 
широкі можливості навчання в зарубіжних країнах як шанс отримати місце 
праці за професією, загалом як плацдарм для майбутнього кар’єрного зростання 
в країнах з вищим рівнем економічного та політичного розвитку. Ідея свободи 
руху знань, зростаюча мобільність студентів та викладачів є відображенням 
спільних принципів освітньої політики Європейського Союзу. 

Створення єдиного «Європейського простору вищої освіти» (EHEA) і 
«Європейського простору досліджень» (ERA) активізувало освітній і науковий 
інтерес студентської молоді, науково-педагогічних працівників, дослідників, 
дало поштовх до зростання кількості учасників освітніх програм академічного 
обміну, наукових грантів, різноманітних дослідницьких проектів з великою 
вірогідністю подальшого працевлаштування у західних фірмах країн з вищим 
рівнем економічного та політичного розвитку. 

Так, за директивою Європейського парламенту [1], датованою 2016 р., в 
європейських країнах (крім Данії, Ірландії та Великобританії), іноземних 
студентів з третіх країн, які закінчили навчання в місцевих університетах 
отримують можливість знаходитися у країні з метою пошуку роботи або ж 
самозайнятості ще дев’ять місяців після випуску упродовж двох років. Тож з 
2016 р освітній мігрант офіційно може бути працевлаштуваним після 
завершення навчання чи дослідницької діяльності за кордоном. Щороку 
кількість української молоді, яка вирішує навчатися  за кордоном, зростає 
(рис. 1). В освітню еміграцію у 2016/2017 н.р. було залучено більше 77 тис. 
осіб, що становило близько 8 % від загальної кількості студентів денних 
програм вищої освіти в Україні. За оцінкою на 2017/2018 н.р. цей показник 
становив понад 83 тис. осіб (8,5 % від сумарної кількості тих, хто навчається в 
Україні) [2]. 

Щорічні темпи зростання контингенту українського студентства, яке 
поповнює європейські університети, безумовно, є яскравим підтвердженням 
інтернаціоналізації вищої освіти, зростання п’ятої міграційної хвилі. На 
європейському ринку освітніх послуг для українських абітурієнтів 
поціновується якість освітніх програм, безкоштовна освіта в багатьох вишах, 
невисока плата за проживання, рівень соціально-економічного розвитку країни, 
культурні цінності тощо. Відмінність цих умови в зарубіжних країнах породжує 
у студентів, дослідників власну мотивацію вибору навчального закладу і країни 
навчання. При цьому майбутні студенти, які прагнуть навчатися за кордоном і у 
найкращому університеті за бажаною спеціальністю (освітньою програмою), як 
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правило, беруть до уваги різноманітні рейтинги,  наприклад, рейтинг 
впливовості вишів (Influence Rankings) [4], який є орієнтиром для студентів 
вибрати найкращі заклади, а останнім – привабити абітурієнтів та інвестиції. 

 

 
 

Рис. 1. Щорічний темп зміни кількості українських студентів у закладах 
вищої освіти європейських країн у 2014-2018 рр., % [3] 

Отже, з одного боку, закордонні виші забезпечують привабливість і 
позитивні сторони навчання українців за кордоном. З другого, незаперечним є 
той факт, що військові дії на Сході України, непросте політичне, соціально-
економічне життя країни будуть активізувати збільшення потоків української 
освітньої еміграції. 

Куди, в які країни, у які вищі навчальні заклади найчастіше їдуть вчитися 
і працювати після закінчення навчання українські громадяни ? Відповідь на це 
питання дає моніторинг освітніх процесів, який здійснює інститут 
ЮНЕСКО [5]. Ставимо завдання визначити, як змінюються потоки освітніх 
українських мігрантів в залежності від країн з різним рівнем мобільності 
(рівень мобільності в приймаючій країні – це частка іноземних студентів в 
даній країні в загальній кількості студентів вищих навчальних закладів в цій 
країні) (рис. 2). Умовно сформовані на кореляційному полі кластери включають 
європейські країни, для яких процеси української освітньої міграції є життєво і 
стратегічно необхідними з позицій подальшого розвитку національних освітніх 
систем та фінансових надходжень для зарубіжних університетів від українських 
студентів. 



 342 

Так, кластер 1 (перший зліва), включає країни з невисоким рівнем 
студентської мобільності у приймаючу країну. В діапазоні освітньої 
мобільності від 0 до 5 % українські студенти навчалися в: Ісландії (0,13; 
16 студ.), Іспанії (0,44; 418 студ.), Люксембурзі (1,42; 24 студ.), Норвегії (2,64; 
236 студ.), Білорусії (4,34; 363 студ.), Румунії (4,54; 435 студ.). В цьому 
діапазоні мобільності перебуває і Словаччина (4,47), в університетах якої у 
2018 р. навчалося 1965 українців, а також Німеччина (2,25; 6481 студ.). Тож 
привабливість для українців країн з невисоким рівнем студентської мобільності 
є різною і не підлягає однозначним висновкам, зокрема, щодо українського 
студентства як джерела фінансових надходжень університетів, збільшення 
кількості носіїв людського капіталу, а в майбутньому й зростання чисельності 
економічного активного населення у найбільш продуктивному віці в 
зарубіжних країнах. 

 
 

Рис. 2. Взаємозв’язок (кореляційне поле) між кількістю українських 
студентів, які навчаються в європейських країнах, та рівнем студентської 

мобільності освітніх емігрантів в приймаючу країну у 2018 р. [7] 

Примітка: на рисунку не наведено дані по Польщі, в якій у 2018 р. 
навчалося 26864 українських студентів, та Німеччині відповідно 6481 осіб. 

В кластері 2, в діапазоні від 6,0 % до 20,0 % рівня мобільності також 
простежується відсутність прямої залежності між рівнем студентської 
мобільності та кількістю українських студентів. Кластер 2 включає наступні 
країни, в яких навчаються українські студенти: Болгарія (6,41; 850 студ.), 
Польша (7,89; 26864 студ.), Угорщина (8,02; 1168 студ.), Фінляндія (8,77; 176 
студ.), Латвія (9,31; 252 студ.), Бельгія (10,45; 106 студ.), Кіпр (13,61; 77 студ.), 
Австрія (17,49; 1426 студ.), Швеція (17,7; 182 студ.). В країні з високим рівнем 
студентської мобільності Литві (47,74) навчалося 323 студенти. І в цьому 
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випадку рівень освітньої мобільності країн не є домінуючим фактором, який 
визначає пріоритетність навчання українських студентів в тій чи іншій країні. 

За регресійним аналізом степенева лінія тренду засвідчує слабкий 
статистично значущий зв’язок. Рівень студентської мобільності у приймаючу 
країну пояснює 18,7 % варіації кількості українців, які навчаються за кордоном 

(R=  = 0,43). Значення коефіцієнта множинної кореляції показує, що 
рівень студентської мобільності країн має нижчий за середній вплив на 
українську студентську еміграцію, а отже, цей фактор не є визначальним серед 
інших факторів впливу. Отримані розрахунки підтверджують думку, що до 
пояснення динаміки зростання кількості українських освітніх мігрантів в 
закордонних вишах потрібно підходити вдумливо, зважено, системно [6]. 

Отже, українські студенти вибирають на навчання переважно ті вищі 
навчальні заклади, які пропонують безкоштовну освіту чи включають невеликі 
університетські збори. Приклади таких умов навчання іноземних студентів в 
європейських країнах є наступними. 

Словаччина: Технічний університет в Кошице, Університет імені 
Коменського в Братиславі – для українців освіта безкоштовна за умови 
навчання словацькою. Німеччина: LEIBNIZ UNIVERSITY HANNOVER – 
освіта безкоштовна, є лише студентські збори (бакалаврат: 409.47 € /семестр, 
магістратура: 409.47 € /семестр); UNIVERSITY OF ERLANGEN–NUREMBERG 
– освіта безкоштовна, є лише студентські збори:  (бакалаврат: 118 € /семестр: 
магістратура: 118 € /семестр); Чехія: Карлів Університет – навчання на чеській 
мові для українців безкоштовно Університет Масарика – безкоштовне навчання 
чеською мовою. Австрія, Тechnische Universität Wien, University of Applied 
Sciences Joanneum – плата за навчання відсутня. Норвегія: Universitetet 
i Tromsø, Universityof Oslo – навчання безкоштовне. Франція; Aix-
MarseilleUniversité – у державних вишах освіта у Франції для українців 
безкоштовно, але кожний студент вносить: раз в рік реєстраційний збір 200-400 
євро; оплачує соціальну страховку 200 євро [8]. 

Таким чином, враховуючи наявність таких привабливих умов навчання у 
вишах в окремих європейських країнах, порівнявши їх з умовами в вітчизняних 
ЗВО, український абітурієнт віддає перевагу навчанню за кордоном. За 
результатами соціологічного дослідження Карпатського регіону України у 
2019 р. [9] серед учнів та студентів випускних класів, навчальних закладів 
різних ступенів акредитації планують поїхати на навчання за кордон: 12,5 % 
учнів закладів професійно-технічної освіти, майже кожен 6 учень закладів 
загальної середньої освіти, кожен 7 студент закладів вищої освіти. 
Демографічна криза у світі, брак професійних кадрів у зарубіжних країнах, 
складності з врегулювання багатьох політичних, соціально-економічних 
проблем в Україні сприяють активізації цих демографічних процесів. 
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ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА РИНОК ПРАЦІ: 
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧИ БЕЗРОБІТТЯ ? 

 
Ситуація зробиться більш серйозною завдяки досягненням 

автоматизації. У світі н.е. 2014 року буде небагато рутинних робіт, які не 
може виконати машина. Отже, людство в основному стане гонкою тендерів 

на машини… Кілька щасливчиків, котрі можуть брати участь у будь-яких 
творчих роботах, стануть справжньою елітою людства, бо лише вони будуть 

робити більше, ніж обслуговувати машину. 

Айзек Азімов «Візит на Всесвітню виставку 2014 року», 1964 рік 

 

Цифрові технології розвиваються дуже швидко, надаючи значні переваги 
й можливості у щоденному житті, веденні бізнесу, поширенні прогресу, 
подоланні інформаційної асиметрії, урізноманітненні та удосконаленні 
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інструментів, підходів, концепцій управління економікою, соціальною сферою, 
урядуванні та багато іншого. Разом з тим, цифровізація (диджиталізація) несе й 
низку загроз, ризиків, у переважній більшості цілком нових, як і саме явище, 
тому економічні системи та інститути часто не готові до них. Оскільки 
диджиталізація особливо впливає на механізми здійснення людської діяльності, 
очевидно, що ринок праці зазнає докорінних змін уже в найближчому 
майбутньому, а багато з них уже зараз активно трансформують сферу 
прикладання праці. У цьому контексті диджиталізація економіки загострює 
питання рівного доступу, належної освіти, вирівнювання економічного 
розвитку. Адже за оцінками [1] диджиталізація економіки призводить до 
поляризації ринків праці, особливо у розвинених країнах, але поступово, з 
наростаючими темпами – й у тих, що розвиваються. 

Більшість міжнародних визначень цифрової економіки, що пропонуються 
останнім часом [2], базуються на розумінні її як такої економічної системи, що 
ґрунтується на цифрових технологіях: електронному бізнесі, електронній 
торгівлі, банкінгу, електронних транзакціях. Фактично це концептуалізує суть 
цифрової економіки як здійснення економічної активності за допомогою 
цифрових засобів. Очевидним у цьому контексті є те, що диджиталізація 
суттєво змінює форми, зміст, професійне спрямування трудового виду 
економічної активності, що відповідно відображається на тенденціях розвитку 
ринку праці. 

Відповідно до дослідження Бостонської консалтингової групи, 
проведеного у 2016 році [3], нарощування темпів диджиталізації економіки 
чистий нетто ефект (чиста різниця між тими, що отримали роботу і тими, хто її 
загубив з причин цифровізації) для ринку праці передових економіки мав 
становити від 1,6 до 2,3 млн додаткових робочих місць [3]. Так, відповідно до 
Moretti and Thulin [4] кожне нове робоче місце у сфері високих технологій у 
США продукує додатково 4,9 робочих місць в інших секторах. Завдяки 
стрімкому зростанню електронної торгівлі у Китаї в онлайн-магазинах та 
споріднених сферах виникло 10 млн робочих місць, що склало 1,3 % зайнятих у 
країні [1, с. 11]. В іншій праці на даних 10 європейських країн показано, що 
поширення цифрових технологій, таких як EPR-систем, мобільного інтернету 
та електронної комерції не призводить до зменшення попиту на ринку праці як 
у промисловому секторі, так і у сфері послуг. Однак усі ці дослідження 
стосуються передових економік, оскільки вони найбільшою мірою відчувають 
позитивні ефекти. Інша ситуація виникає на ринках праці країн, що 
розвиваються. 

Ці країни можуть відчути певний мультиплікативний ефект від розвитку 
високотехнологічних сфер у передових країн завдяки механізмам аутсорсингу і 
втримати ці переваги при відповідних інвестиціях у людський капітал. Разом з 
тим, ці країни і їх ринки праці відчуватимуть зростаючу напругу і 
збільшуватимуть дистанцію у розвитку, якщо не подбають швидкі адаптивні 
зміни освітніх систем, спрямовані на задоволення вимог, що підвищуються, 
гнучкі програми регулювання ринку праці. За дослідженнями, що проводяться, 
диджиталізація економіки значно підриватиме становище середньо 
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кваліфікованої робочої сили на ринку праці, – таких професій як клерки, 
оператори машин, працівники ремісничих професій, монтажники, тобто 
більшість рутинних напівмеханізованих робіт. Вони матимуть вибір – або 
переходити у висококваліфікованих працівників, що буде для них доволі 
складно, або конкурувати за менш кваліфіковані роботи, що збільшуватиме 
тиск у цьому сегменті ринку праці. Відповідні тенденції уже спостерігаються у 
розвинених країнах і будуть ще більш глибокими у країнах, що розвиваються 
(рис. 1 та 2). 

 
 

 
 

Рис. 1. Рівень зайнятості низькокваліфікованої 
робочої сили віком 20-64 роки у країнах ЄС-

2020 у 2005-2019 роках, % 

 

 
 

Рис.2. Рівні неспівпадіння навиків у країнах 
ЄС-2020 у 2008-2019 роках, % 

* вертикальне неспівпадіння навиків – робота на 
посадах нижчої, ніж здобута освіта кваліфікації; 
горизонтальне – робота на посадах такого ж рівня, 
але іншого професійного спрямування; 
** дані з горизонтального неспівпадіння 
стосуються осіб 25-34 років 

Джерело: побудовано авторами за даними [6, 7]. 
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Особливо значне зростання вертикального неспівпадіння 
спостерігається за аналізовані роки у секторах торгівлі, ремонту, 
транспорту та зберігання. У цих секторах частка працівників, що 
виконують роботи нижчої за їх освіту кваліфікації, сягає більше 50 %. Такі 
ж явища, тільки у глибших масштабах чекатимуть Україну. 

Узагальнення сучасних досліджень у сфері цифрової економіки та її 
впливу на ринок праці дозволило узагальнити деякі тенденції (табл. 1). 

Таблиця 1 
Можливості та ризики, що виникають на ринках праці  

унаслідок диджіталізації економіки 

Можливості, що виникають на ринку 
праці, у контексті діджіталізації ринку 

праці 

Ризики ринку праці при діджіталізації 
економіки 

Оволодіння необхідними для цифрової 
економіки навиками призводить до вищої 

продуктивності, зростання заробітної 
плати (доходу), розширює можливості 

зайнятості та добробуту, підвищує 
креативність 

Поляризація ринку праці у зв’язку із 
швидкою зміною змісту робіт та навичок, що 

вимагаються. Чим повільніше 
пристосовуються працівники до цих вимог, 
тим більше вони відстають від вимог ринку 

праці і це відставання швидко зростає. 
Причому ця тенденція більш помітна у 

високорозвинених країнах 
Підвищення гнучкості зайнятості дозволяє 

гармонійно, відповідно до життєвої 
ситуації та особистих переваг 

влаштовувати свій робочий час, 
зайнятість, її форми, досягати вищої 

задоволеності працею 

Підвищення гнучкості та стабільності роботи 
призводить до вищих вимог щодо 

конкурентоспроможності працівника та його 
вміння пристосовуватись до таких вимог, 
зменшує його соціальну захищеність та 

гарантії 

Розширення можливостей зайнятості у 
сферах, що не потребують високої 

кваліфікації, зокрема, у сфер послуг, 
людської взаємодії, а також у сферах 

самозайнятості та підприємництва 

Зростання нерівності на ринку праці [8] – 
використання технологій пояснює більше ніж 

половину зростання заробітної плати у 
регіонах США [9]. Таким чином, під 

загрозою опиняються середньокваліфіковані 
робочі місця, оскільки вимоги до працівників 

у цьому сегменті значно підвищаться. 
Відповідно зросте конкуренція за 
низькокваліфіковані робочі місця 

Джерело: складено авторами за [1, 8, 9]. 

У таких умовах важливо усвідомлювати, що вимоги до навиків 
працівників змінюватимуться. На перший план вийдуть: 

1. Нерутинні висококваліфіковані когнітивні навики (критичне 
мислення, робота з ідеями та інформацією, уміння обгрунтовувати, 
навчання через досвід, розв’язання проблеми через її декомпозицію тощо. 

2. Технічні навики, включаючи інформаційні та комунікаційні 
технології. Стосуються як навиків у професійній діяльності (як управляти 
автоматизованим виробництвом на заводі), так і загальних – як 
використати інформаційну систему банкінгу, інших інформаційних 
інструментів робочої практики. 
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3. Нерутинні міжособистісні та соціоемоційні навики (емоційний 
інтелект) – інколи називають некогнітивними або «м’якими» навиками – 
вміння взаємодіяти, працювати в команді, доносити свою думку, чесність, 
організованість, пунктуальність, уміння досягати довгострокових цілей 
тощо. 
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ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

Гендерна нерівність – велика, комплексна проблема суспільного 
поступу, ознаками якої є стійкі відмінності (різниця) в соціально-
економічних показниках людської активності. Відмінності можуть бути у 
доступі до освіти і медицини, участі у ринку праці, у рівнях оплати праці, у 
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доступі до підприємництва, в участі у політиці і державному управлінні, у 
розподілі неоплачуваної праці у межах сім’ї тощо. У системі економічних 
наукових знань існує переконання, що зменшення гендерної нерівності 
призводить до збільшення показника ВВП. Інші спостереження вказують 
на те, що поширеність, масштабність гендерної нерівності менш виражені 
у заможних економіках, і у відстаючих – навпаки. Загалом у світі 
спостерігається тенденція зменшення гендерних розривів. До речі, 
фахівцями Світового Економічного Форуму (СЕФ) теж розраховується, так 
званий, індекс глобальної гендерної нерівності, який є інтегральним 
показником таких компонент як економічна участь і можливості, освіта і 
досягнення, здоров’я і тривалість життя, політичні можливості [1]. Україна 
в 2020 році посіла за вказаним комплексним індексом 59 місце в світі, 
причому з доволі цікавими результатами по часткових індексах – 
економічна участь і можливості – 39 місце, освітні досягнення (рівень) – 
26, здоров’я та тривалість життя – 52, політичні можливості – 83. У 
порівнянні з 2018 роком ситуація в Україні покращилася 6 позицій. Цікаво 
виглядає ситуація з частковими індексами, якщо провести порівняння з 
сусідніми країнами та середнім значенням для країн Європи та світу в 
цілому (табл. 1). 

Проте, 2019-2020 рр. принесли немало несподіванок. У зв’язку з 
поточною епідемією COVID-19, з неймовірними заходами із 
запровадження карантину вчені усе відвертіше вказують не лише на 
глобальні тренди гендерної нерівності, але й на непрямі її впливи на 
економіку, на регіональні й локальні ринки праці. Адже гендерна 
нерівність має значний вплив на приватне життя людей, зокрема на їх 
гендерні (сімейні) ролі. В залежності від того, як ці зв’язки 
розвиватимуться, проводиться вибір конкретного  сценарію подолання 
нерівності. 

Таблиця 1 

Індекс та субіндекси глобальної гендерної нерівності СЕФ в 2020 р.: 
Україна та окремі країни Європи, порівняльний аналіз 

субіндекси 

Країни 

Індекс 
глобальної 
гендерної 
нерівності 

економічна 
участь і 

можливості 

освітні 
досягнення 

(рівень) 

здоров’я та 
тривалість 

життя 

політичні 
можливості 

Україна 59 (0,721)* 39 (0,737) 26 (1,000) 52 (0,978) 83 (0,171) 
Польща 40 (0,736) 57 (0,711) 58 (0,996) 1 (0,980) 49 (0,256) 
Росія 81 (0,706) 32 (0,749) 1 (1,000) 1 (0,980) 122 (0,095) 
Білорусь 29 (0,746) 5 (0,837) 39 (0, 999) 58 (0,977) 81 (0, 172) 
Західна Європа 0,767 0,693 0,993 0,972 0,409 
Глобальний  0,685 0,582 0,957 0,958 0,241 

* у дужках – конкретне значення індексу 
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Тенденції ринку праці України, що створили передумови для 
поглиблення гендерної нерівності в умовах COVID-19: 

- кількість жінок – найманих працівників та самозайнятих значною 
мірою переважає у тих сферах діяльності, що виявилися у зоні ризику в 
умовах пандемії: індустрія краси та фітнесу, туристичний, готельний 
бізнес, організація і розміщення харчування, роздрібна торгівля 
непродовольчими товарами, організація театральних та концертних заходів 
тощо); 

- гендерний розрив в оплаті праці. У ІІ кварталі 2020 року цей 
розрив у Львівській області становив 14 % і він суттєво коливається за 
різними сферами економічної діяльності. Цікаво, що найбільший розрив 
спостерігається у Донецькій (37 %) та Дніпропетровській (29 %) областях, 
а найменший – у Херсонській (9 %). При цьому у Чернівецькій області 
заробітна плата жінок на 1 % вища, чим у чоловіків, але це виняток. 
Середньоукраїнський показник – 20 %; 

- жінкам важче розпочинати бізнес із-за обмеженості доступу до 
ресурсів; 

- жінки більше часу витрачають на виконання домашніх обов’язків, 
тому мають менше вільного часу для професійної діяльності. За даними 
ООН, вони виконують неоплачуваної роботи у 2,6 разів більше, ніж 
чоловіки [3]. 

Отож, COVID-19 сприяв суттєвому поглиблення гендерної 
нерівності, призвівши до таких потенційних ефектів на регіональних 
ринках праці: 

- через введення жорстких заходів карантину в червоній зоні, що 
означає закриття закладів сфери послуг, де переважна більшість 
працюючих – жінки. Це означає, що в торгівлі, освіті, охороні здоров’я, де 
зайняті в більшості жінки, гендерна нерівність може дати про себе знати з 
особливою силою 9. З точки оцінки ризику втрати жінками місця праці, 
посиленої уваги вимагають окремі сектори економіки. Звісно, будуть такі, 
хто робоче місце не втратить. Так, з приватного бізнесу найменше 
постраждають галузі, які мають особливу вагу у забезпеченні 
функціонування повсякденного життя (торгівля продуктами харчування, 
аптеки, медичні лабораторії тощо). Більш захищеними будуть бюджетні 
професії та місця прикладання праці; 

- через ризики закриття шкіл та дитячих дошкільних установ, 
внаслідок чого працюючі батьки не будуть мати можливості залишити 
дітей під наглядом старших. Допомога старших членів родини також буде 
обмежена через самоізоляцію. Відтак, виходом із ситуації є вимушене 
оформлення відпусток за власний рахунок, причому з ризиком бути 

                                         
9 З 1 серпня в Україні набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2». 
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звільненим за умови конкретних обставин. Найбільш незахищеними у цій 
ситуації є матері та батьки- одинаки, які не мають допомоги ззовні; 

- через зростання рівня депресії переважно у жінок внаслідок 
затримок виплат зарплати, загальної економічної невизначеності чи власне 
боязні хвороби.  Остання позиція має цікаві підтвердження вчених, які 
встановили, що пандемія, яка поширилася світом, частіше вражає жінок, 
аніж чоловіків. Хоча смертність серед чоловіків у два рази вища. Серед 
причин – рукостискання, особиста гігієна (миття рук), куріння, алкоголь і 
переїдання, гени, гормони і відмінності в імунних системах [2]. 

Вказані ефекти більш сильно впливають на жінок. Відтак, окремі 
ресурси повинні скеровуватися на виявлення таких ситуацій, на розробку 
спеціальних варіантів інформування про проблему, на пошук шляхів її 
вирішення. 
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