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Р.І. Бубела, викладач  кафедри  української та іноземної мов
Львівського державного університету

ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У КОНТЕКСТІ ЯВИЩА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Особливе місце в процесі підготовки майбутнього покоління, здатного до
співпраці як у європейському, так і у світовому суспільстві,  займають іноземні
мови. Саме володіння іноземною мовою дає можливість здійснювати спілкування
в  усіх  сферах  життя  з  представниками  інших  країн,  вести  діалог  культур.
Історично  склалося  так,  що  практично  всі  жителі  нашої  країни  є  білінгвами:
володіють як українською, так російською мовами. Різниця полягає лише у рівні
володіння  цими  мовами.  У  навчальних  закладах  студенти  мають  можливість
опанувати  дві  або  більше  іноземних  мов.  Отже,  можна  стверджувати,  що  для
мовної освіти в Україні характерним є явище полілінгвізму чи мультилігвізму, що
означає багатомовність.  Як визначено у Загальноєвропейських Рекомендаціях  з
мовної освіти, мультилінгвізм – це знання певної кількості мов або співіснування
різних мов у окремому суспільстві. Урахування явища мультилінгвізму, яке стає
типовим  для  української  системи  освіти,  дає  можливість  порівнювати,
співставляти  мовні  системи,  особливості  культури  народів  уже  відомих  та
виучуваних  мов.  Такий  підхід  сприятиме  створенню у  студентів  більш повної
картини світу та більш ґрунтовній їх підготовці до міжнародної співпраці. 

Проблема  залежності  засвоєння  другої  іноземної  мови  студентами
нефілологами  від  рівня  володіння  першою  іноземною  мовою  не  нова,  але  її
актуальність  зростає  у  зв’язку  із  змінами  (політичними,  економічними,
соціальними),  які  відбуваються  у  суспільстві.  Тому  виникає  потреба  у
спеціалістах,  які  б  володіли  двома  і  більше  іноземними  мовами.  
Курс вивчення другої іноземної мови має відмінності від курсу вивчення першої
іноземної  мови  в  тому,  що  друга  іноземна  мова  викладається  людям,  які
володіють рідною та першою іноземною мовами, а також в тому, що на вивчення
другої іноземної мови відводиться менше навчальних годин і викладається вона
початківцям. Відповідно для студентів дана мова викладається в якості третьої і
тому  виникає  необхідність  забезпечити  правильне  і  вільне  володіння  даною
мовою в умовах достатньо невеликої кількості  годин. Студенти, які починають
вивчати  другу  іноземну  мову,  мають  досвід  двомовності,  який  об`єднує
теоретичні  знання  та  практичне  володіння  ними,  що в  свою чергу  полегшує  і
прискорює  процеси  осмислення,  запам`ятовування  і  вироблення  навичок
вивчення другої іноземної мови.

Досвід,  отриманий  студентами  при  вивченні  першої  іноземної  мови,
використовується  ними  при  вивченні  другої  іноземної  мови.  Важливим  є
врахування лінгвістичного досвіду студентів в процесі навчання другої іноземної
мови. Лінгвістичний досвід студентів і лінгвістичні особливості другої та першої
іноземних  мов  мають  стати  основою  методичних  рекомендацій,  а  також  бути
основою для відбору мовного матеріалу для навчання другої іноземної мови. В
свідомості  студентів,  які починають вивчати другу іноземну мову, взаємодіють
три  мовленнєві  механізми:  рідної  мови,  першої  і  другої  іноземної.  При цьому
перший  з  них  сформований,  другий  вдосконалюється,  а  третій  мовленнєвий
механізм другої іноземної мови знаходиться в стадії становлення.

Аналіз,  зроблених студентами,  помилок може надати значну допомогу у
визначенні впливу рідної мови і першої іноземної на вивченні другої іноземної. З
метою  полегшення  та  прискорення  вивчення  другої  іноземної  мови,  викладач
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повинен знати, які моменти рідної мови і першої іноземної можуть впливати на
оволодіння другою мовою, а також які явища другої мови є найбільш складними
для засвоєння.  Необхідна спеціальна організація  діяльності  студентів,  розробка
цілеспрямованих  комплексів  вправ  для  формування  усіх  видів  компетенцій,
спеціальні  вправи,  що  спрямовані  на  встановлення  спільних  і  відмінних  рис
матеріалу,  що  в  свою  чергу  забезпечать  надійне  його  засвоєння  та  швидке
використання в говорінні.

Слід  зазначити,  що  значна  кількість  вправ,  завдань  і  видів  навчальної
діяльності,  які  широко  використовувались  у  навчанні  першої  іноземної  мови і
співвідносилися  з  віковими  особливостями  студентів,  не  завжди  будуть
методично доцільними для навчання другої іноземної мови. Необхідно застерегти
від прямого перенесення всіх видів навчальної діяльності під час навчання першої
іноземної мови, на початковий етап у вивченні другої іноземної мови. Всі вправи і
завдання мають бути комунікативно спрямованими, а навчальні дії студентів —
чітко вмотивованими.

В основі навчання лексики й граматики лежить принцип випереджаючого
усного засвоєння мовленнєвих зразків через комунікативні завдання, після чого
йде аналіз та подальше використання цього матеріалу в мовній практиці. Згідно з
комунiкативним  підходом  до  навчання  новий  мовний  матеріал  (лексичний  і
граматичний)  спочатку  пред’являється  у  певному  контексті,  а  вже  потім
активізується в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і
завдань. Вони мають бути комунікативно спрямованими і сприяти формуванню в
учнів знань не тільки про значення нової мовної одиниці, її формоутворення, але
й про функції (застосування) у мовленні. На основі цих знань мають формуватися
відповідні  мовні  навички.  Такий  комунікативно-когнітивний  підхід  до
сприймання  мовного  матеріалу  сприяє  усвідомленому  його  засвоєнню  і
адекватному використанню у практичній мовленнєвій діяльності.

Для  досягнення  зазначеної  мети  слід  дотримуватися  певних  принципів
навчання другої іноземної мови:

Першим з  них  є  принцип  комунікативної  спрямованості  навчання.  Цей
принцип  як  зазначають,  Н.  Д.  Гальскова  та  Н.  І.  Гез  притаманний  сучасному
навчанню  іноземних  мов  і  діє  незалежно  від  виучуваної  мови.  Відомо,  що  в
процесі  оволодіння  другою  іноземною  мовою  контекст  іншомовної  діяльності
студентів  розширюється.  Завдяки  реалізації  вказаного  принципу  в  студента
формуються  риси  полікультурної  особистості,  що  дає  йому  можливість  брати
участь  у  міжкультурному  спілкуванні.  [3,  с.  150]  Процес  навчання  має  бути
наближеним до умов реальної комунікації, тобто мати характер моделі реального
спілкування. 

У процесі оволодіння другою іноземною мовою принцип комунікативності
стає  ще  більш  актуальними,  оскільки  кількість  годин  для  оволодіння  нею  є
меншою,  а  цілі  та  завдання  достатньо  високі.  Комунікативна  спрямованість
навчання передбачає організацію активної творчої діяльності студентів, залучення
їх  до  креативної  спільної  роботи,  використання  колективних  форм  роботи  з
урахуванням в процесі навчання їх особистісних потреб.

Наступним  можна  назвати  принцип  міжкультурної  спрямованості
навчання другої іноземної мови. Оскільки основна мета навчання іноземних мов
передбачає розвиток у студентів здатності до міжкультурного спілкування, то і
саме спілкування має бути засобом для досягнення цієї мети. Студентів необхідно
залучати  до  активної  взаємодії,  до  самостійного  пошуку  шляхів  вирішення
комунікативних  завдань  у  процесі  спілкування  з  представниками  різних
лінгвокультур. Як відомо, при сприйнятті іншої культури відбувається порівняння
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з досвідом у рідній культурі. Однак під час оволодіння другою іноземною мовою
має місце також і порівняння з культурою народів інших виучуваних мов. Ю. І.
Пассов підкреслює, що змістом освіти (також і іншомовної) є культура як система
цінностей, які характеризують певне суспільство [3, c. 19 ]. Н. Д. Гальскова та Н.
І. Гез також наголошують на тому, що навчання ІМ повинно з самого початку
супроводжуватись  вивченням  відповідної  культури  [3,  c.  156].   У  процесі
опанування другої іноземної мови студент знайомиться із новими культурними
феноменами,  розширює  можливості  свого  сприйняття  дійсності.  Викладач
створює умови для участі  студентів  у міжкультурному спілкуванні,  оволодінні
лінгвокультурним досвідом.

Опановуючи культуру  народу виучуваної  другої  іноземної  мови бажано
звертатись як до рідної культури, так і до культури народу першої іноземної мови.
Адже такий  підхід  сприяє  розширенню  світосприйняття  студентів,  збагаченню
палітри  картини  світу,  усвідомленню  місця  своєї  рідної  культури  у
полікультурному світі.

Третім  принципом  є  соціокультурна  спрямованість  навчання  другої
іноземної  мови.  Відповідно  до  цього  принципу,  у  процесі  навчання  другої
іноземної  мови  необхідно  використовувати  автентичні  матеріали  різного
характеру, завдяки чому студенти знайомляться із національними, культурними
традиціями  носіїв  виучуваної  мови,  збагачуються  знаннями  мовленнєвої  та  не
мовленнєвої  поведінки  представників  іншої  культури,  мають  можливість
порівняти характерні ознаки різних культур і своєї рідної.

Автентичний матеріал, як зазначає А. М. Щукін, представляє собою усні та
письмові  тексти,  які  є  реальним  продуктом  носіїв  мови.  Цей  матеріал
характеризується  природністю  лексичного  наповнення  та  граматичних  форм,
ситуативною  адекватністю  мовних  засобів.  Автентичний  матеріал  відображає
національні особливості та традиції побудови і функціонування тексту [7, с. 25].
Такий матеріал дає змогу передати учням фонові знання (знання про країну та її
культуру),  ввести  їх  в  іншомовний  лінгвосоціум,  зрозуміти  особливості
мовленнєвої  та немовленнєвої поведінки носіїв  виучуваної  мови, стиль їхнього
життя та характер мислення.

Необхідно  зауважити,  що  лише  за  умови  оволодіння  основними
відомостями  про  країну,  її  соціальний  устрій  і  реалії  побуту,  мистецтвом,
літературою стає можливим діалог культур. Чим більшою кількістю мов володіє
людина,  чим  більший  діапазон  знань  про  культурні  феномени  вона  має,  тим
швидшим є процес її інтеграції у глобалізованому світі.

Четвертим назвемо  принцип  когнітивно-інтелектуальної  спрямованості
навчання другої іноземної мови. Згідно із цим принципом навчальний процес з
оволодіння другою ІМ не повинен бути подібним до процесу навчання першої
іноземної мови. Як вірно зазначає М. В. Баришніков, реалізація цього принципу
має сприяти активізації  розумової та пізнавальної  діяльності  учнів,  створювати
для  них  інтелектуальні  труднощі,  стимулюючи  при  цьому  їхню  когнітивну
діяльність, адже відомо, що знання та вміння, які набуваються шляхом вирішення
мисленнєвих завдань, є міцнішими, ніж ті, що отримані у готовому вигляді [1, с.
25]. 

Принцип  інтелектуально-когнітивної  спрямованості  навчання  іноземної
мови  співвідноситься  з  принципом  мовленнєвомисленнєвої  активності,  на
реалізації якого особливо наголошує Ю. І. Пассов [5, с. 95-108], адже студенти
мають бути активними суб'єктами процесу навчання, процесу пізнання. Лише за
умови постійного інтелектуального навантаження можна досягти високого рівня
розвитку як мисленнєвої, так мовленнєвої діяльності студентів.    
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Отже,  реалізація  принципу  когнітивно-інтелектуальної  спрямованості
сприятиме забезпеченню високої продуктивності опанування другою іноземною
мовою, надаватиме навчальному процесу динамічного характеру, активізуватиме
когнітивний та мовленнєвий аспекти діяльності студентів.

П'ятим  є  принцип  взаємопов'язаного  навчання  видів  мовленнєвої
діяльності у процесі оволодіння другою іноземною мовою. Необхідно зауважити,
що  кожний  вид  мовленнєвої  діяльності  має  свої  особливості,  здійснюється
завдяки  спеціальним  механізмам.  Однак  у  процесі  формування  іншомовної
комунікативної компетенції розвиваються вміння в аудіюванні, читанні, говорінні
та письмі не відокремлено, а інтегровано, що має бути враховано при організації
навчання  другої  іноземної  мови.  Ця  проблема  є  особливо  актуальною  для
навчання  другої  іноземної  мови,  адже  час  для  опанування  нею  є  обмежений.
Важливо зауважити,  що  підґрунтям  для  визначення  вказаного  принципу  стали
дослідження в галузі  психології  та психолінгвістики.  Так,  зокрема І.  О. Зимня,
спираючись на праці М. І. Жинкіна, зазначає, що всі види мовленнєвої діяльності
мають спільні ланки мовленнєвого механізму (наприклад, механізми осмислення,
пам'яті),  що  полегшує  оволодіння  ними  [4,  с.  167].  Крім  того,  всі  види
мовленнєвої  діяльності  здійснюються  за  такими  фазами:  мотиваційно-
спонукальна, аналітико-синтетична та виконавча [4, с. 166]. Разом із тим авторка
правомірно зауважує про необхідність врахування в процесі навчання специфіки
кожного виду МД та особливостей їх здійснення на вказаних етапах (наприклад,
володіння  відповідними  навичками  для  здійснення  читання  та  письма  або
формування  механізму  прогнозування  для  рецептивних  видів  мовленнєвої
діяльності і механізму випереджаючого синтезу – для продуктивних).

Шостим доцільно назвати принцип використання контрастивного підходу
у  навчанні  другої  іноземної  мови.  Реалізація  цього  принципу  дає  можливість
виявити як подібності, так і розбіжності в системах виучуваних мов, у побудові
висловлювань на  рівні  тексту.  Для подолання інтерференції  в опануванні  двох
іноземних  мов  бажано  використовувати  контрастивні  вправи,  які  сприятимуть
прискореному формуванню навичок та розвитку вмінь.

І. Л. Бім зазначає, що контрастивний підхід має місце у процесі навчання
другої іноземної мови на таких рівнях, як мовний, соціокультурний та на рівні
навчальних умінь [2, с. 21]. Зупинимось на мовному та соціокультурному рівнях,
адже питання урахування сформованих навчальних умінь учнів  доцільніше,  на
нашу думку, віднести до окремого принципу. На мовному рівні співставлення є
дуже  результативним  у  разі  опанування  студентами іноземними  мовами,  які
відносяться до однієї групи. Наприклад, при вивченні німецької після англійської,
або навпаки. В процесі співставлення мовних систем можна визначити і багато
спільного,  що  сприятиме  позитивному  переносу  знань,  навичок  та  вмінь,  і  те
відмінне,  що  сприятиме  уникненню  інтерференції.  Останній  чинник  особливо
важливий при вивченні мов, що відносяться до різних мовних груп. 

Співставляється  також  і  соціокультурна  інформація,  оскільки  студенти
мають  оволодіти  і  соціокультурною  компетенцією  в  процесі  опанування  цією
мовою. Як відомо, ця компетенція формується в процесі ознайомлення учнів із
національно-культурною  специфікою  мовленнєвої  та  немовленнєвої  поведінки
носіїв виучуваної мови. При оволодіння другою ІМ має місце порівняння етикету,
норм поведінки  представників  різних  народів  у  певних  ситуаціях  спілкування,
співставлення країнознавчої інформації. 

Сьомим  є  принцип  урахування  лінгвістичного  та  навчального  досвіду
студентів. Необхідно зауважити, що лінгвістичний досвід студентів у рідній мові
позитивно впливає на процес оволодіння першою іноземною мовою. У процесі ж
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опанування другою іноземною мовою цей досвід, збагачений системами двох мов
(рідної  та  першої  іноземної  мови),  значно  прискорює  вивчення  наступної
іноземної  мови.  При  раціональній  організації  навчального  процесу  навіть  за
меншої  кількості  годин  можливо  досягти  значних  успіхів  у  навчанні  другої
іноземної мови.

Спираючись  на  досвід  студентів  в  опануванні  знаннями,  навичками  та
вміннями в процесі  вивчення рідної  та  першої  іноземної  мови,  викладач може
акцентувати  їхню  увагу  на  засвоєнні  різних  прийомів  для  розуміння  змісту
текстів, запам'ятовування інформації, роботи над мовним матеріалом, стратегіями
оволодіння  мовою.  До  таких  стратегій  можна  віднести  планування  власної
діяльності,  контроль  за  продукуванням  мовлення,  самооцінку,  вибір  із  пам'яті
необхідного  мовного  матеріалу  для  вирішення  комунікативних  завдань,
комунікативні стратегії (компенсаторні, афективні, соціальні).

Організовуючи  навчальний  процес  з  другої  іноземної  мови  необхідно
також враховувати вміння студентів працювати з підручником, робочим зошитом,
книгою  для  читання,  словниками,  довідковою  літературою.  Набуті  студентами
протягом  попереднього  періоду  навчання  вміння  розробляти  свою  власну
стратегію опанування лексикою, самостійно робити висновки, узагальнення щодо
граматичного  матеріалу,  здійснювати  пошук  додаткового  матеріалу,  активно
взаємодіяти у групі,  в колективі  для вирішення комунікативних завдань мають
стати опорою для раціональної організації навчальної діяльності. 

Восьмим, услід за  І.  Л Бім,  називаємо принцип інтенсифікації  навчання
другої іноземної мови [2, с. 21]. Цей принцип реалізується завдяки урахуванню
наявності  подібних  мовних  явищ  у  виучуваних  іноземних  мовах,  фонової
лексики, а також досвіду вивчення першої іноземної мови. Наголошую, що цей
принцип є особливо актуальним для мов однієї мовної групи. Однак, спираючись
на  досвід  студентів у  оволодінні  як  рідною,  так  і  першою  іноземною  мовою,
інтенсифікувати  цей  процес  можна  також,  якщо  виучувані  іноземні  мови
відносяться  до  різних  мовних  груп.  Для  реалізації  принципу  інтенсифікації
навчання другої іноземної мови необхідно враховувати такі фактори:

. спорідненість мов; 

. володіння студентами великою кількістю інтернаціоналізмів, лексичних
одиниць, 

. запозичених із інших мов (переважно з англійської); 

.  наявність  високого  рівня  мотивації  в  оволодінні  студентами  другою
іноземною мовою як  засобом спілкування; 

. рівень сформованості рефлексії у студентів; 

. наявність автентичних навчальних засобів, а також підручників, у яких
враховані закономірності оволодіння другою іноземною мовою; 

. тривалість курсу навчання, кількість навчальних годин. 
Таким чином, у статті  окреслено та проаналізовано методичні принципи

навчання другої  іноземної  мови у ВНЗ.  Отож, реалізація  та  застосування   цих
принципів сприятиме удосконаленню процесу оволодіння студентами як другою,
так і наступними іноземними мовами. Подальші дослідження мають проходити у
площині створення підручників для навчання другої іноземної. 
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О.О. Катачина, доцент кафедри гуманітарних дисциплін
 Львівського інституту МАУП

 МОВА – ПОМІЧНИК АДАПТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У
ІНШОМОВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЧЕСЬКОЇ

МОВИ)

Мова завжди була і є одним з відобразників розвитку суспільства та  його
рушійною силою. Кожен історичний період суспільного розвитку привносив щось
нове у мову, поповнюючи її словниковий склад новими лексичними одиницями,
замінюючи ними одиниці,  котрі  втрачали актуальність  у зв’язку зі  зникненням
понять,  які  ці  слова називали.  Більшість  подібних  лексем переходили у статус
архаїзмів, або історизмів.

Наприклад, в українській мові подібними лексемами можна вважати такі:
князь,  король,  слуга,  отець (батько),  комірник,  королівство,  князівство,  край
(область) хрест і т.д. Їхніми відповідниками у чеській мові є: knнћe (не плутати з
knмz – священник),  krбl, sluћebnнk (в даному випадку «слуга» і «прислужник у
церкві» otec, komornнk (pшedstavitel soudu), krбlovstvн, knнћectvн kraj, kшнћ, atd).
[  4,  C 207-211].  Отже,  наведені  вище  приклади  свідчать  про  спорідненість
української та чеської мов, які походять з одного загальнослов”янського кореня.

Серед  чеських  вчених  особливу  увагу  схожості  чеської  мови  з  іншими
слов’янськими мовами, зокрема, словацькою приділив Й.Горецький.   Питанням
інтернаціоналізації схожих за походженням мов приділив увагу у своїх наукових
працях Й. Газда (1, С. 131- 142) . Вчений, зокрема, звертає увагу на необхідність
адаптації  лексем  іншомовного  походження  у  слов;янських  мовах.  Зокрема,
йдеться про латинські лексеми, що прийшли в українську та російську мови за
посередництвом англійської та німецької мов.

 Цікавою для дослідження питання функціонування чеської  літературної
мови на сучасному етапі є  робота Б. Гавранека [ 2, С. 32 – 84]. 

 Зауважимо,  що  чеська  мова  є  найскладнішою  з  точки  зору  граматики
серед  усіх  слов’янських  мов.  Це  є  важливим  чинником  при  її  вивченні
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іноземцями.  Але,  як  ми  зауважили  вище,  більшість  чеських  лексем  є
однокорінним щодо походження з лексемами українськими. 

Щодо  процесу  адаптації  українців  у  іншомовному  (чеськомовному)
суспільстві зауважимо, що особливо активно він проходить на сучасному етапі,
чому сприяє активна еміграція українців у Чехію. Причиною цього в більшості є
трудова міграція. У цьому треба шукати позитив, бо це сприятиме підвищенню
рівня  освіченості  українців,  адже  тут  видно  вираження  давнього  прислів’я:
Cкільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. 

Другою  позитивною  рисою  міжмовної  адаптації  українців  у  активно
розвинутому  сучасному  суспільстві  є  можливість  молоді  вчитися  не  лише  в
українських, але й у закордонних вузах, що теж сприяє вивченню іноземної мови,
зокрема,  чеської.  Власне  потрапляння  у  чужомовне  середовище  є  третьою
позитивною причиною адаптації українців у чужомовному середовищі. 

На  сучасному  етапі  найбільш  популярними  іноземними  мовами  для
вивчення є англійська та німецька. Як зауважують лінгвісти – богемісти {3, С. 13],
чеська  мова  займає  місце  у  першій  п’ятірці  серед  найбільш  популярних  для
вивчення іноземцями. А це пожвавлює процес міжмовних зв’язків між чехами та
українцями. 

Найбільш  часто  вживаними  чеськими  лексемами,  якими  користуються
іноземці при прямому спілкуванні з чехами є:

Prбce-  праця,  робота,  strбna-  сторона,  партія, pracovnнk -  працівник,
dobrй rбno – доброго ранку, dobrэ den – добрий день, ahoj- привіт, prosнm  - будь
ласка і т.д.

Отже, можна зробити наступні висновки:
Чеська та українська мови належать до однієї групи мов – слов’янської, і

походять  від  одного  мовного  кореня  –  праслов’янської  мови.  Як  показують
наведені  лексичні  приклади,  основу  лексичного  фонду  обох  мов  складають
одиниці  власне  слов’янського  походження.  Найбільша  кількість  одиниць,  що
використовуються   у  розмовній  мові,  зафіксовані  у  двомовних  перекладних
словниках  і  розмовниках.  Основним  фактором  швидкої  адаптації   українців  у
іншомовному суспільстві є їх власне бажання вчитися, вивчати і знати іноземну
мову, що сприяє підвищенню інтелектуального рівня українців. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Постановка проблеми дослідження і її зв’язок з науковими і практичними
завданнями. У  сучасному  соціокультурному  просторі  особливої  значущості
набуває виховання активного громадянина,  відповідальної,  творчої особистості,
здатної до постійного самовиховання і саморозвитку, спроможної реалізувати свій
потенціал  на  користь  суспільству.  На  розв’язання  цих  завдань  спрямовані
Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті (2001), Концепція
національного  виховання  (1996),  Концепція  громадянського  виховання
особистості (2000), Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в
Україні (2004) та ін. 

В  Україні  створено  передумови  для  оновлення  змісту  і  технологій
виховання,  яке  розуміється  як  процес  залучення  особистості  до  створеної
людством системи цінностей,  сприяння становленню особистості  та розвитку її
творчої  активності.  Водночас  соціальний  фон  виховання  молоді  залишається
недостатньо  сприятливим.  Прискорення  трансформації  суспільства,  зміни  в
поглядах на життєві ідеали призводять до виникнення в дітей і молоді відчуття
нестабільності, невизначеності життєвих перспектив. 

Тому  надзвичайно  актуальною  є  необхідність  створення  такої  моделі
виховання й самовиховання молоді, яка б давала їй змогу самостійно формувати
систему цінностей, адекватну сучасним умовам життя, і на цій основі оптимально
вирішувати  питання  власної  життєтворчості.  Одним  із  важливих  шляхів
вирішення названої проблеми виступає активізація самовиховання дітей і молоді
– тієї соціальної категорії та вікової групи, у якої внаслідок її психологічних та
соціальних  особливостей  найбільш  активно  виявляється  потреба  у
самоствердженні,  самореалізації,  але яка не завжди цілеспрямовано здійснює ці
процеси.

Аналіз  останніх  публікацій  з  визначеної  проблеми,  виділення
нерозв’язаних  раніше  питань. Педагогічна  наука  накопичила  значний  досвід  у
вивченні  теорії  та  практики самовиховання особистості.  Сутність,  особливості,
основні  напрями  і  методи  самовиховання  розкриті  у  працях  О.І.Донцова,
С.Г.Карпенчук, О.І.Кочетова, Л.Н.Куликової, П.Н.Осипова, Л.І.Рувинського та ін.
Методичні  аспекти  організації  самовиховання  молоді  стали  предметом  аналізу
В.Б.Бондаревського,  М.Ю.Красовицького,  В.М.Оржеховської,  Г.К.Селевка,
В.О.Сухомлинського, І.Томана та ін. 

У  сучасних  дослідженнях  усебічно  розглядаються  особливості  розвитку
освіти,  проблеми  її  індивідуалізації,  особистісної  та  суб’єктної  орієнтації,
гуманізації  та  гуманітаризації  (І.А.Зязюн,  Г.О.Балл,  В.М.Доній,  В.О.Зайчук,
В.Г.Кузнєцова, Н.Г.Ничкало та ін.); зміст та напрями особистісно орієнтованого
виховання молоді (І.Д.Бех, А.М.Бойко, О.В.Киричук, Г.П.Пустовіт, В.В.Рибалка,
О.В.Сухомлинська  та  ін.);  формування  творчої,  соціально активної  особистості
(Т.І.Сущенко, Н.В.Кічук, С.О.Сисоєва, В.Л.Федяєва та ін.). 

Проте  проблема  осмислення  психологічних  аспектів  самовиховання,
створення  сприятливих  для  самовиховання  умов  у  навчальному  закладі,
педагогічного керівництва самовихованням, психологічної готовності педагога до
організації  самовиховання  учнів  і  студентів  потребує  подальшої  теоретичної
розробки і практичного вирішення. 

Мета –  проаналізувати  психологічну  готовність  педагога  до  організації
самовиховання особистості.
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Виклад  основного  матеріалу.  Процес  самовиховання  особистості  є
об’єктом вивчення філософів,  психологів,  соціологів,  педагогів  і  представників
інших наук. Його можна вважати однією з найдавніших, але завжди актуальних
проблем  педагогічної  теорії  та  практики.  Тисячоліттями  цій  меті  служили  і
служать  настанови,  викладені  в  приказках  і  прислів’ях,  епосах  і  казках,
висловлюваннях  видатних  людей.  Ці  думки  є  скарбницею  людської  мудрості,
містять  цінні  поради  стосовно  самовиховання,  удосконалення  інтелектуальних,
моральних і фізичних якостей особистості. 

Наукові засади для розуміння співвідношення виховання і самовиховання
закладені  класичною  філософією,  представники  якої,  досліджуючи  природу
людини, вказали на її біосоціодуховну суть, активне ставлення до навколишньої
дійсності  та  до  себе.  Розвиток  особистості  розглядався  ними  не  лише  як  дія
зовнішніх сил, але й як результат діяльності самої людини, яка, перетворюючи
дійсність, є активним суб’єктом, творцем світу і самої себе. 

Сьогодні  існує  ряд  суттєвих  протиріч  між:  соціальним  завданням  щодо
формування  особистості,  зорієнтованої  на  сталий  саморозвиток  і
самовдосконалення,  і  стихійним  характером  самовиховання  учнів  і  студентів;
потребою  молодих  людей  в  особистісно-професійному  самоствердженні,
самореалізації  та  низьким  рівнем  їх  самовиховної  активності;  усвідомленням
викладачами  необхідності  активізації  самовиховання  учнів  і  студентів  і
незнанням  психологічних  аспектів  цього  процесу,   невизначеністю  його
організаційно-педагогічних умов, психологічною неготовністю педагогів до його
здійснення. 

У  розвиток  теорії  і  практики  самовиховання  великий  внесок  зробили
представники  вітчизняної  педагогіки  Г.Сковорода,  П.Ф.  Каптерев,  А.С.
Макаренко,  Л.І.Рувинський,  С.Л.  Рубінштейн,  В.О.  Сухомлинський,  Л.М.
Толстой,  К.Д.Ушинський,  І.Огієнко,  В.М.Оржеховська та ін.  Вони розглядали
самовиховання  як  один  із  найсуттєвіших  чинників  розвитку  особистості.  На
їхню  думку,  тільки  те  виховання  вважається  ефективним,  яке  пробуджує  в
особистості  потребу в самовихованні.  Вся навчально-виховна робота повинна
сприяти  удосконаленню  самовиховання,  налагодженню  цього  процесу.  І  чим
старшою  стає  особистість,  тим  більша  роль  у  її  формуванні  має  належати
самовихованню.  Мистецтво  ж  розумового  і  морального  виховання  полягає  у
пробудженні серця і розуму учнів, а не простому повідомленні інформації. Те,
що зазвичай називається вихованням і освітою, при глибшому погляді на справу
виявляється  переважно  самовихованням  і  самоосвітою,  а  часто  і  прямою
боротьбою самовиховуваного проти виховних впливів на нього інших людей. 

Велика  увага  самовихованню приділяється  у  дослідженнях  зарубіжних
психологів  і  педагогів,  зокрема,  представників  персоналістичних  теорій
розвитку  особистості.  У  прихильників  цього  напрямку  основним  фактором
розвитку особистості вважається саме активність особистості (англ. personality)
у  формі  самоактуалізації,  саморозвитку.  Такої позиції дотримуються
прихильники  гуманістичної  психології  (А.Комбс,  А.Маслоу,  К.Роджерс),  що
сформувалася  в  середині  XX  століття  як  реакція  проти  зовнішнього
детермінізму  біхевіористів  і  внутрішнього  детермінізму  фрейдистів.
Гуманістична  психологія  тісно  пов’язана  з  філософією  екзистенціалізму,  у
центрі уваги якої – прагнення людини знайти сенс свого особистого існування і
жити  вільно  та  відповідально  згідно  з  етичними  принципами.  Психологи
гуманістичного  напрямку  відкидають  детермінізм  потягів,  інстинктів  або
середовища: вони вважають, що люди самі вибирають, як їм жити і якими бути.
На їх думку, основне значення має не те, чим людина наділена від народження
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(спадковість)  або  з  чим  вона  стикається  в  житті  (середовище),  а  те,  як  вона
сприймає те й інше і розпоряджається ним. 

Таким  чином,  прихильники  гуманістичного  напрямку  вважають,  що
розвиток  особистості  визначається  її  внутрішнім  прагненням  до
самоактуалізації,  тобто  реалізації  всіх  своїх  потенційних  можливостей.
Виховання ж та інші зовнішні фактори лише не повинні цьому перешкоджати.
Особливого значення надається  самовихованню,  завдяки  якому  особистість
розвиває свої здібності, утверджує власну індивідуальність і неповторність. 

Гуманістична  психологія  сприяла  поширенню  методів  виховання,  що
ґрунтуються на повазі до унікальності кожної людини і вірі в творчий потенціал
особистості. У роботах її прихильників (А. Маслоу, М. Монтессорі, К. Роджерс
та  ін.)  досліджуються  умови  самовиховання,  способи  і  прийоми  вироблення
волі,  виховання  умінь  і  навичок  самоконтролю,  розумового  самовиховання  і
самоосвіти,  прийоми  самопереконання  і  самонавіювання  (Д.Карнегі,  А.
Аберхеймер). 

Формування особистості  передбачає  три основні  компоненти:  1)  вплив
соціального  середовища;  2)  цілеспрямований  виховний  вплив  суспільства  на
особистість  через  соціальні  інститути;  3)  свідомий,  цілеспрямований  вплив
людини  самої  на  себе,  тобто  самовиховання.  Перші  два  компоненти  мають
об'єктивний  характер,  третій  –  суб'єктивний,  оскільки  містить  процеси,  що
відбуваються у свідомості людини: осмислення, оцінку, відбір тих позитивних
зовнішніх впливів, які складають основу її переконань, ідеалів, життєвих цілей,
мотивів діяльності, звичок. 

Як зазначають І.О.Трухін, О.Т.Шпак, поняття “самовиховання” стає все
більше актуальним для педагогіки тому, що процес самовиховання стає дедалі
перспективнішим механізмом соціалізації сучасної людини з її високим рівнем
освіти та поступовим розвитком самосвідомості [ 4, c.43].

Самовиховання  – процес,  у якому  проявляється  весь  духовний  світ
людини.  У  ньому  взаємодіють  моральність,  інтелект,  воля  й  емоції.  Це
максимальна усвідомленість себе, свого місця у світі  і своєї поведінки.  Це не
особливе  заняття,  а  певний  тип  ставлень,  дій  щодо  самого  себе  і  власного
майбутнього  з  погляду відповідності  певному  ідеалу.  Воно  здійснюється  в
кожному вчинкові, у кожній ситуації. Зрештою, це спосіб життя.

Самовиховання  –  найбільш  інтенсивний  розвиток  сил  і  здібностей
особистості,  тому  його  успішний  перебіг  вимагає  від  неї  відповідного  рівня
готовності.  Така готовність потребує високого рівня самосвідомості,  адекватної
самооцінки, здатності до саморегуляції (волі) і потреби в розвитку. 

Самовиховання за формою – суб’єктивний процес, за метою та змістом –
обумовлене потребами суспільного розвитку. Соціальне середовище й виховання
детермінують  самовиховання  і  сприяють  створенню  необхідних  соціально-
психологічних передумов для нього. У суспільстві вони підпорядковані єдиним
цілям  і  вимогам.  Вирішення  будь-якого  завдання  виховання  особистості
неможливе  без  самовиховання. Виховання  і  самовиховання  у  становленні
особистості утворюють єдиний процес.

Педагогічно  правильно  організоване  самовиховання  сприяє  тому,  що
виховний  процес  набуває  яскраво  вираженого  особистісно-зорієнтованого
характеру. Як зазначає І.Д.Бех, виховний процес, який не забезпечує належних
умов для розвитку самовиховання, здебільшого будується на безпосередньому
підкоренні,  приниженні  гідності  людини,  в  кінцевому результаті  не  сприяє  її
моральному становленню, а, навпаки, викликає спалахи агресивності [ 1, c.251].
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Педагогічне керівництво усвідомленим самовихованням учнів полягає в
ознайомленні  їх  з  ідеями  самовиховання,  у  правильній  орієнтації  та
консультуванні  школярів,  у  допомозі  їм  у  виборі  найбільш  раціональних
прийомів та засобів самовдосконалення. На початку своєї роботи з організації
самовиховання  учнів  учитель,  здебільшого,  займається  пропагандою  та
інтерпретацією  ідеї  самовиховання,  роз’ясненням  його  прийомів,  подає
конкретну  допомогу  своїм вихованцям.  Коли ж ідея  самовиховання  захопить
школярів,  коли  вони  опанують  прийоми  і  засоби  самовдосконалення,  то
вчителеві залишається уміло керувати їх роботою над собою. 

Система  педагогічного  керівництва  самовихованням  включає:  по-перше,
пробудження в учнів інтересу та прагнення до самовдосконалення, створення  у
групі атмосфери серйозного ставлення до самовиховання, широке роз’яснення на
конкретних  літературних  і  живих  прикладах  ідеї  самовиховання  та  його
можливостей;  по-друге,  складання  учнями  особистої  програми  самовиховання,
підкріплення  їх  зусиль,  спрямованих  на  здійснення  індивідуальних
самозобов'язань, фронтальними виховними заходами, поступове залучення нових
учнів  до  самовиховання;  по-третє,  активне  керування  самостійним  процесом
вдосконалення  особистості  кожного  учня,  залучення  учнівського  активу  до
контролю за роботою учнів над собою і наслідками самовиховання. 

Успіх  виховання,  як  відомо,  залежить  також  від  фахового  рівня і
психолого-педагогічної компетентності  педагога, ступеня педагогічної творчості,
оволодіння  інноваційними  виховними  технологіями. Це  стосується  і  проблеми
педагогічного  керівництва  самовихованням  –  важливої,  але,  на  жаль,  мало
опрацьованої ділянки виховної роботи. Коли ж педагог глибоко зацікавиться нею,
то він знайде благодатне поле для досліджень.  Але самовиховання вимагатиме
ретельної  підготовки  педагога в  галузі  загальної  та  педагогічної  і  вікової
психології,  глибокого  знання  методики  виховання,  специфіки  процесу
самовиховання.  Головним  шляхом  підготовки  педагога  до  керування
самовихованням учнів є опрацювання педагогічної та психологічної літератури,
його власна самоосвіта і саморозвиток, постійне підвищення кваліфікації. 

У  Львівському  обласному  інституті  післядипломної  педагогічної  освіти
для вчителів читаються лекції і спецкурси з проблем організації самовиховання
учнів.  Протягом  2011-2014  рр.  проводилося  опитування  педагогів  з  метою
з’ясування стану самовиховання у школі. Було опитано понад 500 осіб. Відповіді
показали недостатню компетентність у проблемі більшості опитаних. Правильно
дали визначення  самовиховання,  сформулювали його мету і  завдання,  а  також
вказали  методи  самовиховання  близько  20%  опитаних.  Вони  відзначили,  що
самовиховання  –  це  цілеспрямована  свідома  діяльність  особистості  з  метою
вироблення  в  собі  бажаних  духовних,  інтелектуальних,  фізичних  та  інших
позитивних рис і усунення негативних. Мета самовиховання – пошук сенсу життя
і  реалізація  потенційних  можливостей  людини,  активне  самоутвердження  в
суспільному  житті.  Завдання  самовиховання  –  формування  і  корекція  потреб,
викорінення негативних і формування корисних звичок, досягнення згоди з самим
собою. Більшість опитаних дали нечіткі відповіді, які свідчать про нерозрізнення
педагогами  понять  “виховання”  і  “самовиховання”,  відсутність  глибокого
розуміння  ними  особливостей  цих  двох  аспектів  одного  цілого  –  виховного
процесу, недооцінку ролі самовиховання у ньому.

Вважають своїм професійним обов’язком організацію самовиховання учнів
понад 50 % педагогів, які, проте, визнали, що заходи з організації самовиховання
недостатньо  представлені  у  їхньому  плануванні  роботи,  оскільки  це  чітко  не
прописано у їх посадових обов’язках. Тимчасом необхідно, щоб популяризацію
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ідеї  самовиховання  і  педагогічне  керівництво  самовдосконаленням  молодих
людей здійснювали всі педагоги незалежно від фаху, використовуючи потенціал
виховуючого навчання, через власний приклад.

На  запитання  “Чи  достатньо  задіяний  потенціал  самовиховання  у
школі?” відповіли  негативно  70  %  опитаних.  Педагоги  запропонували  такі
пояснення ситуації: за браком часу, учні дуже перевантажені здобуванням знань,
а вчителі – підготовкою конспектів, планів та інших паперів, на все інше  – часу
обмаль; у деяких школах немає психолога або він присутній формально, а рівень
психологічної підготовки більшості педагогів низький; вчителі звикли виховувати
учнів, а не сприяти їх самовихованню; потрібно дбати про своє самовиховання,
щоб  вимагати  від  інших;  недостатньо  літератури  на  цю  тему  у  шкільній
бібліотеці, відсутність технічних засобів у школі, слабка матеріальна база та ін. 

І  все  ж  головною  причиною  того,  чому  процес  самовиховання  у
навчальних закладах налагоджений недостатньо, ми вважаємо брак психологічної
культури педагогів, їх неготовність до педагогічного керівництва самовихованням
учнів,  відсутність  у  них  індивідуальної  програми  професійного  розвитку,
власного досвіду цілеспрямованого самовдосконалення. Адже особистість може
виховати тільки особистість.

Так,  багато  вчителів  не  знають,  який  у  них  темперамент,  а  деякі
сказали,  що  взагалі  над  цим  не  задумувалися.  Чи  можуть  вони  враховувати
темперамент  дитини,  її  індивідуальний  темп  розвитку  у  навчально-виховному
процесі,  втілювати  особистісно  орієнтований  підхід?  Педагогам  пропонувався
опитувальник «Чи знаєте Ви себе?» [ 2, C. 198]. Середній бал учителів за знання
самих  себе  –  “задовільно”  (у  п’ятибальній  системі).  В.Сухомлинський
стверджував,  що  найголовніше  у  педагогічній  праці  –  знати  дитину.  Чи  може
педагог знати дитину, не знаючи самого себе?

Самооцінка у більшості педагогів занижена. Одночасно вони стверджують,
що в сучасних учнів завищена самооцінка, і це, на їх думку, погано. Натомість, як
дослідили  психологи,  завищена  самооцінка  все-таки  краща  від  заниженої,
оскільки наслідками заниженої  самооцінки  є  принижена  гідність,  несміливість,
нерішучість, несприйняття критики, схильність до самозгубної поведінки  [2,  C.
80-81].  Щоб виробити об’єктивну самооцінку учнів,  необхідно оцінювати різні
види  їх  діяльності  (не  лише  навчальну),  створювати  ситуації  успіху,
підкреслювати і розвивати все позитивне, вселяти віру в себе. Це може робити
учитель,  який  сам  має  адекватну  здорову  самооцінку,  володіє  технологією
позитивного  виховання,  має глибокі  знання психології  особистості  і  наділений
педагогічним тактом.

Біля  90%  педагогів  показали  низький  рівень  саморегуляції:  вони
недостатньо контролюють свої думки, слова, емоції і почуття, нерідко зриваються
на  дітях,  їм  бракує  самоорганізації.  Це  призводить  до  описаного
В.Сухомлинським негативного явища – шкільних дидактогеній,  коли внаслідок
упередженого, байдужого, неврівноваженого ставлення вчителя до учня страждає
психіка дитини, що може мати трагічні наслідки.

Отже, є підстави стверджувати, що визначальною причиною недостатнього
розвитку процесу самовиховання у школі є психологічна неготовність педагогів,
їх  недостатня  обізнаність  у  цій  сфері,  небажання  і  невміння  організувати  цей
процес.

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Загальна закономірність
розвитку  педагогіки  сьогодні  полягає  у  переході  від  зовнішніх,  примусових
впливів на вихованців до формування більш свідомого їх ставлення до власного
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розвитку.  Цей  процес  пов’язаний  з  усе  більшим  включенням  елементів
самовиховання у загальний виховний процес.

Самовиховання  виступає  системною  характеристикою  особистості
справжнього  педагога,   важливим  показником  його  загальної  і  психолого-
педагогічної  культури,  свідченням  усвідомлення  відповідальності  перед
суспільством  за  формування  себе  і  своїх  вихованців,  якість  діяльності  та
поведінки.  Такий педагог  може виховати соціально зрілу особистість,  для  якої
самовиховання  стає  головною  рушійною  силою  її  розвитку,  тоді  як  у
конформістської – зовнішні чинники завжди будуть займати панівне становище.

Рівень розвитку самовиховання, самовдосконалення є одним з показників
соціально-морального  здоров’я  суспільства,  ефективності  й  дієвості  виховної
роботи.  Аналіз виховної практики дозволяє зробити висновки, що самовиховний
потенціал  особистості  у  її  формуванні  та  розвитку  достатньою  мірою  ще  не
використовується. А однією з головних причин цього є психологічна неготовність
педагогів до організації самовиховання в навчальному закладі, неволодіння ними
теорією  і  методикою  самовиховання,  небажання  ставати  на  шлях  самозміни,
самовдосконалення. Досі, на жаль, перебільшується впливів зовнішніх чинників у
розвитку  особистості,  що  призводить  її  до  соціальної  пасивності,  морального
утриманства,  безвідповідального ставлення до власного розвитку,  діяльності  та
стилю життя.

Активізації  процесу  самовиховання  учнів  сприятиме  реалізація  таких
організаційно-педагогічних умов: 

– розширення ціннісно-мотиваційного поля учня шляхом актуалізації
цінностей самовиховання засобами виховного простору;

– збагачення змісту виховної роботи вчителів ідеями та концепціями
розвитку  та  саморозвитку  особистості,  технологіями  самовдосконалення  і
життєтворчості;

– запровадження інтерактивно-рефлексивних форм, методів та засобів
професійного самовиховання педагогів у ході викладання спецкурсу “Організація
самовиховання особистості”;

– формування  досвіду  самовиховної  діяльності  учнів  на  основі
популяризації  ідеї самовиховання, створення  щоденників самоаналізу,  програм
самовиховання.

Також  вважаємо  перспективним  створення  у  навчальних  закладах
лабораторій  самовиховання,  до  діяльності  яких  будуть  залучені  психологи,
соціальні педагоги, організатори виховної роботи та інші фахівці, учні і студенти.
Їх зусиллями має бути зібраний відповідний інструментарій, за допомогою якого
кожен   може  визначити  свій  темперамент,  характер,  особливості  мислення,
пам’яті,  продіагностувати  власний  рівень  самопізнання,  саморегуляції,  стан
самооцінки,  інші  показники  розвитку  особистості,  отримати  психологічну
консультацію чи іншу практичну допомогу.

Для активного впровадження самовиховання у практику сучасної  школи
необхідні  зміни  у  підготовці  і  перепідготовці  педагогічних  кадрів,  зокрема
запровадження  спецкурсів,  які  допомогли  б  учителеві  оволодіти  основами
комплексного  людинознавства  на  ґрунті  досягнень  сучасної  науки,  глибоким
знанням психології  і  педагогіки,  навичками практичної  духовності,  методами і
прийомами самопізнання  і  самовдосконалення.  Адже діяльність  педагога,  який
прилучає  молодих  людей  до  самовиховання,  потребує  від  нього  бути  знавцем
людської  природи,  тренером  з  особистісного  розвитку.  Має  бути  вироблена
освітня  політика,  спрямована  на  активізацію  самовиховання  у  навчальних
закладах.
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Планомірне й систематичне залучення усіх суб’єктів освітнього процесу до
самовиховання  сприятиме  гуманізації  освітнього  простору,  утвердженню
педагогіки  співробітництва  і  життєтворчості,  наблизить  створення  школи
майбутнього – школи саморозвитку особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНИ

Кожне  суспільство  має  свою  конфігурацію  політичної  культури.  Це
залежить  від  його  історії,  соціально-класової  структури,  типу  й  характеру
політичної системи, економічних підвалин та інших обставин.

Хоча  українська  політична  культура  в  загальних  рисах  повторює
загальноєвропейські типи політичних культур, все має певні особливості, якими
не варто нехтувати. Визначити ці особливості не просто. Деякі з них перебувають
ще на стадії становлення, інші відмирають.

Слід зазначати, що у трактуванні сутності політичної культури вітчизняними
та зарубіжними суспільствознавцями є значні  розбіжності.  Труднощі в чіткому
визначенні  зазначеного  категоріального  поняття  зумовлені  значною  мірою
багатозначністю двох взаємопов’язаних термінів – “культура” і “політика”. Якщо
розуміти  під  культурою  сукупність  фундаментальних  цінностей,  створених
людською  цивілізацією,  а  під  політикою  –  науку  й  мистецтво  управління,  то
політична  культура  в  широкому  контексті  виступає  як  продукт  історичного
досвіду  суспільства,  досить  об’єктивний  показник  цивілізованості  суспільства,
легітимності влади та лояльності громадян і соціуму до неї.

У  вузькому  розумінні  поняття  політичної  культури  містить  мову
політичного  дискурсу,  культури  політичного  мислення  й  політичного
спілкування, культури поведінки політиків і населення як суб’єктів політичного
процесу [2, с. 16].

Відомий канадський дослідник проблем політичної  культури Деніел Белл,
окреслюючи її світоглядні, ціннісні та інституційні компоненти , цілком слушно
наголошує, що вчинки людей залежать від того, що вони думають, як відчувають,
у що вірять. Навіть неусвідомлені дії відтворюють  і акумулюють у собі окремі
елементи культури. На думку Д. Белла, політична культура складається з ідей,
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припущень, цінностей, переконань, які зумовлюють політичну дію. Вона слугує
фільтром або лінзою, через яку політичні актори бачать світ. Політична культура
є мовою політичного дискурсу, словником і  граматикою політичної дискусії  та
взаєморозуміння [2, с. 11].

Розглядаючи політичну культуру в контексті  теорії  культури,  український
дослідник  П.  Сас  запропонував  власне  оригінальне  тлумачення  інтегральної
сутності її парадигми. З його точки зору, політичну культуру можна визначити , з
одного  боку,  як  спрямовані  у  світ  політики  прояви  психологічних  орієнтацій,
ментальності, ціннісних настанов та самосвідомості членів суспільств, а з другого
– як специфічне знання, дискурсивну “текстову” діяльність, які супроводжуються
категоризацією  політичних  відносин  та  інших  основоположних  реалій
суспільного  буття  (політична  система,  її  інститути,  релігія,  мораль,  історична
традиція,  економіка),  внаслідок  чого  можуть  утверджуватися  певні  настанови
публічної  поведінки.  Політична  культура  має  цивілізаційний  вимір,  який
уособлюють політична система та її інститути [3, с.36 – 37].

Оскільки  політична  культура  є  багатоаспектним  суспільним  феноменом,
його  всебічне  вивчення  потребує  творчого  застосування  новітнього,  вже
випробуваного методологічного інструментарію різних суспільних наук, у тому
числі історії, філософії, культурології, політології, соціології, правознавства.

На  думку  українських  політологів  (В.  Андрущенко,  І.  Курас,
М. Михальченко, В. Полохало, С. Рябов та інші), українська політична культура
поєднує  різні  системи  цінностей,  часом  несумісні  політичні  орієнтації  та
діаметрально  протилежні  типи  політичної  свідомості,  позитивні  і  негативні
характеристики, містить в собі раціональні та ірраціональні чинники. Разом з тим,
переважна  більшість  її  характеристик  концентрується  навколо  такої  якості,  як
демократія, народовладдя заради свободи і незалежності.

Одним із суттєвих наслідків процесу демократизації  в Україні є наявність
різних  політичних  поглядів,  плюралізм  ідеологій  і  концепцій  у  політичній
культурі.  Політичний  плюралізм  виявляє  себе  у  кількох  вимірах,  зокрема:
політичної ідеології; політичної свідомості; політичної поведінки. Стався перехід
від  моноціннісного  сприйняття  політичного  життя  до  плюралістичної  картини
владно-політичних  відносин.  Але  виникає  потреба  у  формуванні
загальнонаціональної  ідеології  не  на  класовому,  а  на  культурно-історичному
ґрунті. 

Україна  вже  пройшла  шлях  від  монолітної  політичної  культури  до
плюральної,  але  ще  треба  сформувати  у  нашого  народу  відчуття  культурно-
історичної єдності. За роки незалежності України,  суспільство поступово звикає
до політичного плюралізму, багатоманітності підходів до розв’язання нагальних
політичних  проблем,  відкритого  висловлення  свого  ставлення  до  політичних
інститутів.

Для більшості  громадян України сучасна політична культура має елемент
невідповідності між очікуваннями і реальністю, або є своєрідним розщепленням
дійсності. 

Чимало населення висловлює невдоволення діяльністю партій, громадських
рухів  та  владних  структур.  Реакцією  на  це  є  постійні  пошуки  “винних”  за
небажаний перебіг розвитку політичних подій, пошуки внутрішніх та зовнішніх
ворогів, подальша поляризація населення.

На неоднорідність політичної культури впливає й регіональний менталітет,
зумовлений  міжконфесійними  відмінностями,  особливостями  віровчень  та
культової практики православ’я й уніатства. Так, греко-католики, що переважно
сконцентровані  на  Заході  України,  за  своєю  догматикою  тяжіють  до

25



західноєвропейського християнства,  пов’язаного з римським правом і  поняттям
приватної  власності,  до  влаштування  вільного  особистого  життя.  Для
православного населення Сходу України характерні колективістське ставлення до
життєвих  проблем,  прагнення  надособистісної  мети,  милосердя,  співчуття  до
нужденних,  поблажливість  до  людських  вад.  Православний  більше
підпорядковується дисципліні під впливом зовнішніх обставин, а греко-католик –
внутрішніх.  Можна говорити про більшу готовність греко-католицького Заходу
країни,  на  відміну  від  православного  Сходу,  до  лібералізації  суспільства,
приватизації економіки, ринкової конкуренції [1, с. 135 ].

Позитивною  характеристикою  української  політичної  культури  є
полісуб’єктність.  За  радянських   часів  основним  суб’єктом  політики  була
держава,  яка  свідомо  формувала  підданський  тим  політичної  культури.  У
незалежній  Україні  кількість  суб’єктів,  носіїв  активістського  типу  політичної
культури,  значно  зросла,  особливо  останнім  часом.  Кардинально,  порівняно  з
тоталітаризмом,  змінилася  роль  громадських  організацій,  зародилася
багатопартійна  система,  зріс  рівень  політичної  культури  громадян.  Але  якість
суб’єктів  політичної  діяльності,  рівень  демократизації  політичної  культури
залишається недостатнім, якщо порівнювати із західними країнами.

Водночас, на нашу думку, слід говорити про певну циклічність активності
українського  населення  щодо  участі  в  політичних  подіях.  Оскільки  політична
культура явище рухливе і мінливе, на яке впливає багато чинників, ми вважаємо,
що “помаранчеву революцію” слід назвати другою хвилею демократизації (перша
була 1991 року),  що  суттєво вплинула  на  виховання  саме активістського  типу
політичної культури в українських громадян. Останні події довели, що політична
культура  є  відображенням  економічних,  політичних,  громадянських  процесів
українського суспільства.

На  жаль,  політична  культура  України  дуже  часто  набуває  демагогічного
забарвлення, політичного критиканства та популізму. Політична критика – це ще
не опозиційність, у певних випадках вона є варіантом егоїстичного популізму.

Наявність великої кількості демагогічних тенденцій у суспільстві є ознакою
політичної кризи або “надмірного плюралізму”, коли політичні сили та їхні лідери
не можуть дійти згоди щодо шляхів і методів реформування держави.

Отже,  політична  культура  є  складним,  динамічним,  багаторівневим
феноменом,  який  формується  під  впливом  економічних,  суспільно-владних,
духовних процесів у тій чи іншій державі. У свою чергу, політична культура як
самостійне явище здійснює постійний вплив на інші сфери суспільства.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В

УКРАЇНІ 
Теоретичне осмислення і практичне забезпечення процесу трансформації

України в демократичну правову державу актуалізує питання про концептуальний
підхід  до  складного  і  багатогранного  явища,  що  оформлюється  в  сентенцію
«побудова  громадянського  суспільства».  Сучасна  вітчизняна  наука  визначає
громадянське  суспільство  як  «суспільство  з  розвиненими  економічними,
політичними,  духовними  та  іншими  відносинами  і  зв’язками,  яке  взаємодіє  з
державою та функціонує на основі демократії та права. Побудова громадянського
суспільства  є  метою  суспільного  розвитку,  засобом  всебічного  забезпечення
інтересів  прав  і  свобод  людини  і  громадянина»  [5].  Громадянське  суспільство
також трактується  як «суспільство з  розвиненими економічними,  культурними,
правовими і  політичними  відносинами,  які  складаються  між його  учасниками,
незалежне  від  держави,  але  взаємодіє  з  нею»  [2].  У  зв'язку  з  перспективами
європейської  інтеграції  України  вдосконалюється  розуміння  змісту  розвитку
демократії  західного  зразка  та  виникає  потреба у  створенні  надійних  підвалин
громадянського суспільства. 

Важливим  чинником  на  шляху  побудови  нової  держави,  особливо  при
переході від тоталітарної форми правління до демократії є вивчення ефективних
моделей  зарубіжного  досвіду,  з  метою  його  імплементації  з  урахуванням
національних реалій. 

Поняття громадянського суспільства віддавна притаманне європейському
інтелектуальному,  культурному  й  політичному  розвиткові.  Його  витоки  в  ідеї
вільної  людини-громадянина  містяться  у  працях  Аристотеля,  а   концептуальні
міркування про громадянське суспільство притаманні  творчості  Т.  Гоббса,  Дж.
Локка, Ж-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, А. Ферґюсона, Т. Пейна, Іммануїла Канта,  Ґ.
Геґеля і багатьох інших. 

Громадянське суспільство, усуваючи абсолютизм і деспотію монархічного
типу влади, утверджувало нову громадянську спільноту. Розвиток громадянського
суспільства в Європі проходив шляхом конституційного проголошення принципу
верховенства права та гарантії рівних громадянських прав; створення нового типу
суспільної ідентичності – громадянської спільноти, поєднаної з конституційною
леґітимацією  нового  поняття  національного  суверенітету;  формування
представницького,  демократичного  врядування  на  рівні  національної  держави-
республіки;  організації  господарсько-економічних  відносин,  заснованих  на
приватній власності і вільному ринку; формування багатопартійності з вимогою
розподілу гілок влади. 

У  провідних  країнах  світу  протягом  останніх  двадцяти  років  прийнято
політичні  документи,  які  пов’язані  з  розвитком  громадянського  суспільства  та
сектору організації громадянського суспільства (ОГС). Ці документи знаходяться
у  діапазоні  від  взаємних  угод  між  урядами  (Велика  Британія,  Хорватія)  чи
парламентами (Естонія) та ОГС, до паралельних угод з урядом та парламентом
(Латвія)  i  до  односторонніх  стратегій,  прийнятих  урядом (Угорщина,  Польща,
Данія, Чехія). У значній частині країн такі політичні документи переглядалися або
поновлювалися  протягом  10-12  років  (Угорщина,  Естонія,  Велика  Британія,
Польща).  Хорватія  свою  стратегію  громадянського  суспільства  досі  не
переглядала. У той час політичні документи Латвії та Чехії прийнято нещодавно
та їх перегляд заплановано на наступні роки. У нових країнах-членах ЄС перегляд
пов’язано з програмним циклом національних планів розвитку (як у Польщі та
Латвії).
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Різні  країни  забезпечують  реалізацію  побудови  громадянського
суспільства  у  різноманітні  cпoсоби.  У  декількох  державах  прийнято  загально-
національні  та  оперативні  плани  реалізації  (Хорватія,  Естонія,  Данія  –  для
співпраці  в  сфері  розвитку,  Угорщина  та  Польща).   Інші  країни  проводять
реалізацію  своїх  стратегій,  виходячи  з  деталізованих  річних  планів
відповідальних осіб/органів (Чехія, Латвія, Велика Британія). Крім того, у таких
державах як Велика Британія, Хорватія, Естонія прийнято політичні документи,
які  регулюють  процедурні  питання  реалізації  –  найчастіше  це  принципи/або
вказівки  («кодекси»)  щодо  процедур  фінансування,  участі  ОГС  та  місцевого
розвитку.  Окрім  планів  реалізації  та  політичних  документів,  країни  втілюють
свою  політику  у  сфері  громадянського  суспільства  за  допомогою  урядових
програм:  зазвичай,  це  фонди  та  фундації  (Хорватія,  Чехія,  Данія,  Угорщина,
Естонія), проте діють також програми зміцнення потенціалу та розвитку спільнот
(Велика  Британія)  i  так  звані  «оперативні  програми»,  які  фінансуються  зі
структурних фондів ЄС як складові національних планів  розвитку країн-членів
ЄС (Угорщина, Польща) [11].

Багато  з  розвинених  демократичних  країн  мають  значний  досвід  щодо
взаємодії органів державної влади з громадськістю на засадах побудови взаємної
довіри  з  метою  досягнення  соціальної  інтеграції,  покращення  умов  життя  і
сталого розвитку суспільства, а саме: країни Європейського Союзу та США. 

У США набули розвитку різноманітні  форми прямої участі  населення у
місцевих  заходах:  створення  громадських  рад  (комітетів)  і  спеціалізованих
комісій, практика волонтерської діяльності; ініціювання форумів для обговорення
стратегічних  планів  розвитку  міст  тощо.  На  особливу  увагу  заслуговує  досвід
функціонування  наглядових  рад,  що  складаються  із  рядових  членів
територіальних  громад,  а  головним  їх  завданням  є  –  громадська  діяльність  і
допомога владі під час надзвичайних криз. 

Надзвичайно  важливого  значення  у  більшості  прес-служб  центральних
урядових установ США надають координаційній роботі. Наприклад, центральна
служба зв'язків із громадськістю міністра фінансів США проводить щотижневу
телефонну конференцію для спілкування зі  службами зв'язків  із  громадськістю
при  відповідних  бюро  міністерства.  У  Міністерствах  США існують  посади
директорів  з інформаційних питань,  до функцій яких належить нагляд за наданням
свіжої інформації  пресі  й публікації,  внутрішня та зовнішня інформаційна робота і
зв'язок, а також звернення громадян. Директор також розробляє перспективні плани
інформаційної роботи міністерства [7].

Світова  практика  взаємодії  органів  державної  влади  з  громадськістю
визначає  також  загальноприйняті  міжнародні  принципи  роботи  прес-служб
інститутів  державної  влади,  відповідно  до  трактування  Всесвітньої  організації
«Стаття  19».  Організація  «Стаття  19»  бере  початок  від  Статті  19  “Загальної
декларації прав людини”, яка визначає, що «кожна людина має право на свободу
переконань і на вільне вираження їх; це право включає свободу безперешкодно
шукати, одержувати, розповсюджувати інформацію та ідеї будь-якими засобами і
незалежно  від  державних  кордонів».Основними  принципами  Міжнародної
Організації  «Стаття  19» є:  «Максимальна  відвертість»,  «Обов’язок  публікації»,
«Пропаганда  прозорості  діяльності  уряду»,  «Вичерпний  перелік  винятків  з
принципу  відвертості  інформації»  та  «Процедури,  які  сприяють  доступу  до
інформації» [1, с. 57–62; 8, с. 42–48; 11, с. 57].

Процес управління суспільними і державними справами в сьогоднішньому
світі передбачає пошук компромісів і спільне вироблення консенсусних рішень у
процесі  взаємодії  державитз  інститутами  громадянського  суспільства.  І
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«проблема налагодження взаємовідносин держави з громадянами набуває дедалі
більшої актуальності в порядку денному державної політики в Україні …. Україна
перебуває в процесі напрацювання інструментів та практик взаємодії в цій сфері,
адаптації  законодавства  до  європейських  стандартів,  виконання  конкретних
зобов’язань» [3, с. 22].

Статтею 5 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»
від  1  липня  2010 року  [4]  «утвердження  громадянського  суспільства»  визнано
«гарантією  демократичного  розвитку  держави»  та  однією  з  основних  засад  її
внутрішньої  політики.  З  метою  формування  сприятливого  середовища  для
подальшого  становлення  в  Україні  громадянського  суспільства,  налагодження
ефективного  механізму  взаємодії  його  інститутів  із  державними  органами  та
органами  місцевого  самоврядування  на  засадах  партнерства  та  взаємної
відповідальності,  досягнення  європейських  стандартів  забезпечення  та  захисту
прав і свобод людини і громадянина Указом Президента України № 32/2012 від 25
січня  2012  року  [10]  створено  Координаційну  раду  з  питань  розвитку
громадянського суспільства, визначено її склад і затверджено положення. Указом
Президента  України  №  212/2012  від  24  березня  2012  року  [9]  затверджено
Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні,  у якій,  зокрема, зазначено,  що:  «держава і  громадянське суспільство в
рамках  демократичного  устрою  заінтересовані  в  діалозі  та  партнерстві,
підвищенні ефективності взаємодії».

У зв’язку з цим, серед стратегічних пріоритетів реформування політичної
системи  України  окреслена  оптимізація  взаємовідносин  політичної  влади  з
інститутами громадянського суспільства, що закріплено у статті 36 Конституції, в
якій гарантовано право на вільний і  самостійний вибір громадянами будь-яких
форм  недержавної  діяльності,  що  не  суперечить  вимогам  закону  [2,  с.  36].
Володіючи  громадянськими  правами  і  політичними  свободами,  людина
спроможна самостійно зайняти в суспільстві те положення, яке вона заслуговує і
яке найбільшою мірою відповідає обсягу та якості  реалізованого особистісного
потенціалу.  Поступове  налагодження  ефективної  взаємодії  між  державними
органами (органами місцевого  самоврядування)  та  інститутами громадянського
суспільства  стане  передумовою  досягнення  громадянської  злагоди,  зміцнення
демократичної держави та становлення в Україні консенсусної демократії.

Громадянське  суспільство  ґрунтується  на  різноманітності  форм  і  видів
власності. Кожна з них покликана забезпечити добробут усіх, а також відкрити
економічний  простір  для  формування  так  званого  «середнього  класу»,
переважання  якого  у  державі  є  одним  з  показників  сформованого  в  ній
громадянського суспільства. 

Питання активної  участі держави в побудові громадянського суспільства
вкрай  актуальне  для  України.  Недорозвиненість  корпоративного  мислення,
відсутність традицій поводження з капіталом, споживацької культури — фактори,
що змушують замислитись про необхідність конструктивного втручання держави
в процес побудови громадянського суспільства. Держава в класичних демократіях
поступово відмовляється від використання лише своїх обмежених повноважень і
крок за кроком втрачає сфери свого впливу. Активність держави передбачає не
лише регулювання  ділового  й  суспільного  життя  засобами  закону  і  права,  але
також  і  пошук  відповідей  на  надії  та  страхи  людей.  І  саме  тут  громадянське
суспільство має стати найважливішим об’єктом соціальної участі. В його межах
необхідно  створити  таку  тотожність,  яка  прив’яже  окрему  особистість  до
цінностей  і  цілей  всього  суспільства.  Це  вимагає  готовності  до  особистої
відповідальності,  а  також  формування  такої  держави,  яка  зконцентрує  свої
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зусилля  на  відтворенні  умов  справедливості  й  забезпеченні  інфраструктури
суспільної  солідарності.  Політики  не  повинні  ігнорувати  соціальну  активність
громадян,  натомість  вони  мають  стимулювати  і  підтримувати  її  у  будь-який
спосіб.

Суперечлива  ситуація,  що  склалася  в  Україні,  унікальна  з  точки  зору
світового досвіду суспільно-політичних перетворень, який формувався на основі
переходу  від  тоталітарного  до  демократичного  суспільства.  Продекларований
раніше  пріоритет  соціальних  прав  і  політичних  свобод  громадянина  перед
суспільними  і  державними  інтересами  поки  залишається  тільки  декларацією.
Зрозуміло, що політична апатія і соціальна агресія людей не сприяють творчості,
громадянському спокою, адекватному осмисленню існуючих проблем. Труднощі
становлення  зрілої  громадянської  позиції,  заснованої  на  раціоналізмі,
максимально  стримують  ствердження  цивілізованих  форм  взаємодії  правової
держави  і  громадянського  суспільства.  Це  провокує  державно-політичні
структури до застосування надзвичайних заходів і силових методів для виходу з
кризи, обумовлює цільовий характер акцій, спрямованих на подолання конкретно-
соціальної  конфліктної  ситуації,  що,  звичайно,  не  приносить  позитивного
результату. Всупереч вимогам громадянського суспільства і правової держави, що
народжується в їхній взаємодії, розкол між соціальними спільностями і державно-
політичними структурами в Україні продовжує існувати і заглиблюватися. 

В  українському  суспільстві  відбувається  специфічна  накладка  процесів
стихійної  соціальної  диференціації,  посилення  соціально-економічної
напруженості і політичних протиріч щодо загострення національно-регіональних
проблем, активізації корпоративних, у тому числі незаконних, інтересів і глибоко
укорінених  серед  владних  структур  номенклатурних  традицій  у  керуванні
країною. Основне протиріччя становлення правової держави в умовах сучасного
українського  суспільства  полягає  в  тому,  що  тут  діють  дві  різновекторні,
непримиренні  тенденції  —  безкомпромісне  прагнення  до  зберігання  унітарної
держави  і  такий  же  безкомпромісний  регіональний  сепаратизм.  Більш  того,  в
умовах  глибокої  кризи,  що  практично  паралізує  вищі  державно-політичні
структури і при цьому розсікає владну вертикаль на дрібні ланки, дуже швидко
формується ефективний механізм загострення цих протиріч. І потрібно відверто
визнати, що його дія на сучасному етапі може стати незворотньою. Тобто, мова
йде вже і про цілісність держави, і про можливість дотримання в таких умовах
прав і свобод її громадян.

Ослаблення центральних органів влади неминуче веде за собою посилення
влади регіональних політичних еліт і формування в них перебільшених уявлень
про  власну  значимість.  Ріст  регіональної  самостійності  і  самоврядування  з
усуненням  дріб’язкової  опіки  центру  в  принципі  є  природним  процесом.
Політичне безвладдя або ж сегментація  владної  вертикалі,  крім усього іншого,
означають, що державної влади, у тому числі і вищої, позбавляються ті, хто своїм
положенням  зобов’язаний  її  мати  і  міцно  утримувати  в  будь-якій  ситуації.  У
цьому  випадку  головним  суб’єктом  реальної  політичної  влади  виступає
корпоративний, соціальногруповий або вузькопрофесійний інтерес, заснований на
корисливому розрахунку. За допомогою такого інтересу громадянське суспільство
і правова держава дуже легко трансформуються в абстракцію.

Таким чином, стартові умови для становлення громадянського суспільства
і  створення  правової  держави  важкі.  В  умовах  радикальної  трансформації
суспільства, не доводиться сподіватися на миттєві та істотні зміни до кращого. І
тим більше на те, що усе змінить демократично обрана законодавча влада лише
прийняттям нових законів. Змусити їх працювати, застосовуючи для цього часом
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непопулярні  і  дуже  жорсткі  санкції,  може  тільки  сильна  виконавча  владна
вертикаль.  Сила  такої  влади  повинна  полягати  в  тотожності  авторитетності  і
довіри мас, здоров’я — в обов’язковості додержання інтересів більшості народу,
що втілене у законах. Тільки тоді влада стане спроможною погасити соціальні і
національні  протиріччя,  забезпечити  в  суспільстві  громадянську  злагоду  і
консолідувати народ. 

Треба відверто визнати, що розвитку громадянського суспільства в Україні
заважає  стала  застаріла  суперечливість  здійснення  політичної  влади.  Головне
протиріччя  —  це  протиріччя  між  ідеєю  демократії  як  повновладдя  народу,
проголошеної Конституцією України, та труднощами її реалізації. З урахуванням
цього,  метою розвитку громадянського суспільства  не може бути наслідування
стереотипів  розвинутих  країн,  а  стратегією  —  послідовне  виконання
хрестоматійних правил. Метою має стати сама людина, і виходячи саме з цього
ми маємо будувати свою власну стратегію.

В ситуації пошуку і реалізації основних засад громадянського суспільства,
в  досвіді  розвинутих  країн  не  може  бути  знайдена  якась  панацея  або  певне
універсальне  рішення  для  виконання  складних  багаторівневих  завдань,  що  ми
поставили  перед  собою,  обравши  демократичний  шлях  розвитку.  Єдино
результативний  і  конструктивний  варіант  вирішення  цієї  низки  проблем  —
враховуючи  національну  специфіку,  розкрити  потенціал  власної  системи
управління  та  ініціювати  стратегічний  процес,  що  дасть  можливість  поєднати
зусилля  різних  рівнів  управління  і  самоуправління  в  Україні.  Необхідність
поєднання  зусиль  не  викликає  сумніву,  так  само  як  і  потреба  в  ініціюванні
процесу розвитку громадянських інститутів з боку держави.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ІНДИВІДА

Потреба  наукового  осмислення  комплексу  проблем  соціальної
відповідальності  зумовлена сучасним станом розвитку української  державності,
яка  характеризується  складністю,  неоднозначністю та  суперечливістю,  а  також
необхідністю  забезпечення  ефективного  суспільного  порядку.  Соціальна
відповідальність є засадничим елементом суспільних відносин. Вона є зв’язною
ланкою системи людина-суспільство-держава [4]. Одвічне стремління людини до
порядку в межах свого життєвого простору, на жаль, не підкріплюється її діями,
що без упину тяжіють до безладу. Також і всяке соціальне утворення для власного
самозбереження прагне упорядкувати багаторівневі та різнопланові відносини, які
втілюються у фіксованих нормах міжособової взаємодії. Стосунок індивіда до цих
норм  і  породжує  простір  його  свободи  та  відповідальності  [5].  Безперечно,
відповідальність є вагомим інструментом у механізмі соціального контролю, що
забезпечує  міру  ефективності  суспільного  ладу,  проте  предметом  нашого
зацікавлення  являються  екзистенційні  джерела  зародження  відповідальності  в
глибинах духовного життя індивіда, які не є нав’язані їй зовнішнім чином, через
норми  та  правила,  а  є  необхідною  та  бажаною  умовою  її  продуктивного
самоздійснення  [2].  Звертаючись  до  тематики  персонально  означеної
відповідальності, яка корениться в глибинах індивідуального самоздійснення, а в
результаті  має  прямий  вихід  на  активну  соціальну  визначеність,  ми  прагнемо
повернути  особі  здатність  переживати  принципову  цінність  свого
світоперебування,  а  також  рефлексивне  усвідомлення  потреби  прийняти  вагу
особової  відповідальності  за  свій  вибір,  що  є  джерелом  подальшої  значимої
соціалізації індивіда.

Загалом,  проблема  відповідальності  привертає  увагу  вчених  різних
наукових  дисциплін,  зокрема,  філософії,  психології,  етики,  соціології,
правознавства.  В  галузі  філософії  тематиці  відповідальності  присвячують  свої
розвідки такі сучасні мислителі як П. Рікер, Ч. Тейлор, Г. Йонас, К.-О. Апель,  Е.
Фром, Е. Левінас,  В. Гьосле. Наше зацікавлення проблематикою відповідальності
сягає  середини  ХІХ  ст.  і  пов’язується,  насамперед,  з  творчістю  предтечі
екзистенційної  філософії  –С.  К’єркеґора,  який  відстоює  потребу  аналізувати
концепт  відповідальності  крізь  призму  неповторного  індивідуального
самоздійснення  людини.  Надалі,  відстоюючи  цінність  персональної
відповідальності  як  свободи,  на  противагу  до  підзвітності  та  зобов’язання,  ми
опираємось на філософський здобуток класиків екзистенційного мислення, а саме
К. Ясперса, А. Камю і Ж.-П. Сартра.

Нові  виклики  становлення  громадянського  простору  в  Україні  не
дозволяють нам відмовчуватися, жити в своєму маленькому світі, відвернувшись
від проблем громадськості. Навпаки, вони спонукають відчути потребу здійснити
свій життєвий простір на відповідальних засадах. Сьогодні змінюється масштаб
моральних вимог до людини, який відтепер охоплює глобальний зріз людського
існування  і  перспективу  майбутнього.  Сучасне  українське  суспільство
демонструє,  що  люди  в  соціальному  просторі  найчастіше  поєднані  в  химерні
ситуативні конфігурації, в межах яких результат міжособової взаємодії залежить
не стільки від законів позитивного права, скільки від персональної відповідальної
позиції кожного окремого індивіда.
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Ми спостерігаємо,  що  особливістю  нашого  часу  є  прагнення  перевести
обговорювані проблеми відповідальності в правове поле, коли вона дає про себе
знати при порушенні закону. Сфера ж внутрішнього морального зобов’язання в
свобідному демократичному суспільстві часто сприймається непродуктивною [7].
Заклики  до  «відповідальності»  сьогодні  часто  звучать  з  вуст  суспільно-
політичних чи громадських діячів, проте невизначеність та релятивізація її змісту
має  наслідком  ілюзорність  нашого  свобідного  вибору.  Численні  дослідники
проблематики відповідальності, сходяться на тому, що «в Україні існує дефіцит
відповідальності, що спричиняє низку серйозних соціальних наслідків» [1, с. 18].
Іншими  словами,  «відповідальність  у  нашому  суспільстві  й  досі  не  стала
домінантною  та  надійним  регулятором  суспільного  життя,  не  набула  статусу
життєво значущої норми» [6, с. 6].

Ситуація  сучасної  України  демонструє,  що  відповідальність  громадян,
зафіксована  на  рівні  законодавчих  державних  актів,  може  бути  цинічно
індифирентною  до  виконання  зобов’язань  по  захисту  людських  прав  перед
громадою.  Відтак,  ми  вважаємо,  що підстави  відповідальності,  які  спонукають
людину  справедливо  провести  зв’язок  між її  діями  та  благом для  інших,  слід
шукати поза номенклатурним рівнем фіксованої норми. Адже остання може бути
спотворено потрактована чи зовсім проігнорована на розсуд людей, у чиїх руках
влада дозволяє оминути їм базові інстанції людяності, зокрема цінність життя та
повагу  до  гідності  [3].  Ґрунтом  для  відповідальності  є  простір  здійснення
свобідної  людини,  котра  в  своїх  діях  не  керується  страхом  втратити  власні
привілеї  чи  владний  вплив.  Сучасна  українська  громада  показує,  що  умовою
здійснення  відповідальності  є  екзистенційна  ідентифікація  із  значущими
цінностями,  якими  сьогодні  для  кожного  свідомого  українця  є  недоторканість
життя,  гідності  та  свободи.  Екзистенційний  вимір  відповідальності  виявляє
теперішнє українське суспільство в світлі потреби усвідомити власні витоки та
бути здатним до самоорганізованості,  відданості  і  прощення.  Сьогочасний етап
становлення  незалежної  України  не  залишає  можливості  не  говорити  про
відповідальність, котра є не наслідком, а умовою нашого повноцінного існування.
Вона  є  здатністю  бути  відкритим  і  сприйнятливим  до  голосу  правди  й
неупередженості, спроможністю здійснювати своє людське покликання у вимірі
історичної боротьби за свободу і гідність. Досвід класиків екзистенційної думки
показує,  що  полем  зародження,  формування  і  здійснення  відповідальності
первісно  є  не  соціальна,  політична  чи  правова  площина,  а  потаємна  сфера
персонального переживання екзистенційних станів, котрі відкривають перед нами
автентичні глибини нашої людяності.
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ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА СВІТОВОГО ПРОСТОРУ

У  статті  розглядається  потреба  удосконалення  системи  навчання
іноземних  мов,  зокрема,  щодо оновлення змісту  навчально-методичної  роботи,
запровадження новітніх технологій викладання, інноваційних навчальних курсів,
корегування  освітніх  програм  відповідно  до  рекомендації  Ради  Європи  та
Міністерства  освіти  і  науки  України  як  важливого  чинника  здійснення
євроінтеграційного процесу.

 Ключові слова: іноземна мова, інтеграція, новітні технології,  проектна
робот, навчально-виховний процес.

Процеси  інтеграції  посилили  інтенсивний  розвиток  міжнародних
відносин між Україною і країнами Європейської Співдружності, вітчизняними і
зарубіжними підприємствами, розширили безпосередні зв'язки між українськими
та  іноземними  навчальними  закладами,  дали  поштовх  для  розробки   освітніх
програм,  активізували  учасників  навчального  процесу  у  спільних  міжнародних
проектах  та обумовили  модернізацію  мовної  освіти  в  Україні.  Кордони  між
європейськими  державами  стають  все  більш  прозорими,  що,  в  свою  чергу,
потребує уніфікації  в  мовній підготовці  кваліфікованих фахівців  та обумовлює
сучасні  тенденції  інтеграції  освіти в  єдину світову систему.  Тому пріоритетом
стратегії  Європейського  Союзу  в  освітній  політиці  є  значне  підвищення  рівня
мовної  компетенції,  як   дієвого  інструмента  комунікації. Слід  наголосити  на
вагомості  вивчення   іноземної  мови,  яка   дедалі  активніше  набуває  статусу
соціально-економічного  і  політичного  механізму  порозуміння  між
представниками світової спільноти у різноманітних сферах їх життєдіяльності.

Питання ідеологічної спрямованості глобалізації, а також країнознавчого
та соціокультурного  аспектів  при вивченні  іноземних мов знайшли теоретичне
обґрунтування  у  працях  багатьох  учених  (Верещагін  Є.,  Гез  Н.,  Редько  В.,
Токменко О., Томахін Г. тощо) [10,11]. 

Науковець  Коваленко О. [5, 6] акцентує увагу на особливості вив- чення
іноземних  мов  в  контексті  процесів  всесвітньої  економічної,  політичної та
культурної уніфікації через  модернізацію  освітньої  галузі.  Окрім  статей,
присвячених   аспектам  інтеграційних  процесів,  ґрунтовно  аналізується
запровадження  інформаційно-технологічних  засобів  та  новітніх  технологій
викладання,  для  забезпечення  якісного  навчально-виховного  процесу,  який  би
відповідав вимога часу (Гершунський Б., Кужель О., Лецко В., Морз Н,  Тищенко
О, та ін.) [8].
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За  рішенням  Ради  Європи   було  ухвалено  розробку  нових  навчальних
планів з  мовної підготовки, типових програм, іспитів та підручників на теренах
Європи.  З 2007 року в Україні з метою вдосконалення освіти починають діяти
три проекти  Ради Європи та Міністерства освіти і науки, одним з яких є проект
“Розвиток мовної політики України” [1]. Головне завдання цього проекту полягає
у тому, щоб запровадити в освітній простір України інноваційні зміни, спрямовані
на  наближення  до  стандартів  мовної  освіти  країн  Європейського  Союзу;
систематизувати, узагальнити та вдосконалити підходи до змісту мовної освіти в
Україні;  покращити якість  та практичну спрямованість  мовної  освіти [4,  82].   

Тож,  дане  проектування  мовної  політики  має  на  меті  максимально
розкрити  потенціал  студента  та  якісну  підготовку  до  майбутньої  професійної
діяльності.  Згідно з вищезазначеною програмою формується суспільно-активна,
творча,  компетентна  особистість,  яка  самостійно  здатна   генерувати  нові  ідеї,
приймати нестандартні рішення. Ці програми пропагують широке використання
інтерактивних технологій навчання, серед яких виділяється проектна робота, яка
здатна задіяти в процесі навчання не лише інтелект, досвід, свідомість людини, а
також  її  почуття,  емоції,  вольові  якості.  Проектна  робота  сприяє  повному
«зануренню» в навчальний матеріал, визначенню особистістю свого емоційного
ставлення до нього та підвищенню ефективності засвоєння матеріалу.   Проектна
робота - вид самостійної роботи  студентів, під час якої відбувається максимальна
активізація  умінь  та  навичок,  отриманих  студентом  на  заняттях,  а  кінцевим
результатом  такої  роботи  стає  показ  результату,  що  є  синтезом  пошукової,
аналітичної та узагальнюючої діяльності та особистих проявів таланту студента
[7]. 

Цей  ефективний  вид  діяльності  передбачає  застосування  знань  у
варіативних  ситуаціях;  розуміння  причинно-наслідкових  зв’язків;  наведення
аргументів  і  доказів.  Проектна  діяльність  сприяє  розвитку  ініціативи,
самостійності,  організаторських  здібностей,  стимулює  процес  саморозвитку.
Головна  ідея  проектного  методу  полягає  в  тому,  що  студент  із  захопленням
виконує роботу, яку обирає самостійно; його діяльність може не обмежуватись
лише  навчальним  предметом,  а  має  практичне  застосування  та  практичний
результат.  Впровадження  проектної  технології  у  навчальний  процес  допомагає
вирішити  проблему  мотивації,  створити  позитивний  настрій  для  вивчення
іноземної мови та умови для розкриття потенційних можливостей кожного учня.
Викладач  виступає  у  ролі  консультанта,  помічника,  спостерігача,  джерела
інформації та координатора в залежності від етапу роботи над проектом. Головне
завдання керівника роботи полягає не в наданні конкретних знань, а в навчанні
способам роботи для того, щоб отримати ці знання. Робота над проектом включає
постановку цілей, планування, етап прийняття рішень, виконання проекту, оцінку
результатів та захист проекту [12].

Одним з найважливіших факторів розвитку мовленнєвої освіти відповідно
до європейських стандартів  вважається впровадження сучасних технологій при
викладанні  іноземної  мови.  Зазначено,  що  головними  аспектами  новочасних
технологій є активне застосування комп’ютерних і мереживних технологій [3,  c.
68].   Для  цього  необхідно   створити  предметно-орієнтовані  навчально-
інформаційні  середовища,  які  дозволять  використовувати  мультимедіа,
електронні підручники тощо. Навчання з використанням сучасних інноваційних
технологій  якісно  перевищує  класичну  освіту.  Воно  інтегрує  процеси,  які  не
можна  об’єднати  в  межах  класичної  освіти:  навчання,  працевлаштування,
планування  кар’єри,  безперервну  освіту.  Активне  і  доречне  застосування
комп'ютера на заняттях з  іноземної  мови є можливим і  доцільним виходячи із
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специфіки самого предмету. Провідним компонентом змісту навчання іноземної
мови  є  навчання  різним  видам  мовної  діяльності:  говорінню,  аудіюванню,
читанню та письму. [2].  Використання комп’ютера при навчанні аудіюванню дає
можливість  кожному  студенту  чути  носіїв  мови.  Для  покращення   говоріння
кожен студент може вправлятися у вимові фраз іноземною мовою в мікрофон.
При опануванні граматичних явищ кожен студент може виконувати граматичні
вправи, розгадувати кросворди, чайнворди, займатися пошуком слів, виконувати
ігрові вправи, що в свою чергу посилюватиме зацікавлення у даній дисципліні та
мотивуватиме студента  до самонавчання.  Тож, завдання модернізації  освіти не
можуть бути вирішені без оптимального впровадження інформаційних технологій
у всі її сфери. Оскільки використання інформаційних технологій дає поштовх  для
розвитку нових форм і змісту традиційних видів навчальної діяльності. Робота з
комп'ютером повинна бути організована так, щоб з перших же занять вона стала
могутнім  психолого-педагогічним  засобом  формування  мотиваційного  плану
діяльності  студентів,  інструментом  підтримки  і  подальшого  розвитку  їх
пізнавального інтересу до предмету та майбутньої професії [9].

Комп’ютерні програми відкривають широкі можливості для удосконалення
процесу  навчання  іноземної  мови.  Це  зумовлено  наявністю  в  комп’ютерних
програмах  нових  дидактичних  функцій,  які  неможливо  відтворити  у
відеофонограмі.  Комп’ютерна  програма  дозволяє  здійснювати  навчання  та
контроль засвоєння іноземної мови в різних режимах самостійного пошуку і на
різних рівнях складності. Основними функціональними засобами для здійснення
такого виду навчання є електронна пошта, списки розсилки, Web-форуми, групи
новин,  чати,  які   беззаперечно  дають  можливість  організувати  віртуальне
професійне спілкування, яке має цілу низку переваг над спілкуванням реальним
[13, c. 22 – 40].

Отже,  динамізм  розвитку  Європейського  Союзу  обумовив  швидке
просування  освітніх  реформ,  які  продемонстрували  свою  привабливість  та
перспективність  для  країн  Центральної  та  Східної  Європи. Таким  чином,  на
сучасному  етапі  входження  України  в  Європейський  освітній  простір  мовна
освіта,  яка  спрямована  не  лише  на  вивчення  окремих  аспектів  мови,  що
вивчається,  але  й  на  залучення  студентів  до  світового  процесу  культурної
взаємодії,  сприяє  формуванню  в  студентів  інтересу  до  феноменів  іншої
ментальності,  підвищення мотивації,  стимулює їх до прояву власної  розумової,
мовленнєвої,  творчої  активності.  Для  забезпечення  ефективного  вивчення
іноземної  мови  пріоритетними  завданнями  вважаються  забезпечення
впровадження  концептуальних  змін  щодо  рівня  володіння  іноземною  мовою,
обґрунтування  нових  підходів  до  відбору  змісту  та  організації  матеріалів,
використання  ефективних  форм  та  видів  контролю,  проведення  аналізу  й
узгодження нормативно - правової бази та навчально-методичного забезпечення в
галузі  мовної  освіти  із  загальноєвропейськими  стандартами,  вимогами;
вироблення  рекомендацій  щодо  шляхів  удосконалення  професійної
компетентності   вчителя,  поліпшення  умов  організації  навчально-виховного
процесу з мовної освіти, застосування ділових навчальних та тестових методик,
інноваційних освітніх технологій.
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М.В. Щербовських, викладач кафедри гуманітарних дисциплін 
Львівського інституту МАУП

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Мова є характерним для людського суспільства специфічним видом знакової
діяльності,  який  полягає  у застосуванні  історично  усталених  у  певній  етнічній
спільноті  артикуляційно-звукових  актів  для  позначення  явищ  об’єктивної
дійсності,  їх  ідеальних  відображень у свідомості  з  метою обміну між членами
спільноти певної інформацією та її фіксації шляхом механічного звукозапису або
переведення  у  звук.  Як  зазначив  Ф.  де  Соссюр,  “мова  –  це  систематизована
сукупність правил, необхідних для комунікації ” [9, с. 84]. Але водночас мова є не
просто засобом спілкування, вона є виразом та проявом культури. Тому, зв’язок
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мови  з  культурою  є  незаперечним,  оскільки  саме  мова  є  найпотужнішим
знаряддям культури.

Одним із основних завдань мови, на сьогодні, є формування особистості, яка
володіє  вміннями  і  навичками  вільно,  комунікативно-виправдано  користується
мовними  засобами  у  різних  формах,  сферах  і  жанрах  мовлення.  В  аспекті
сучасних  антропоцентиричних  досліджень  актуальним  є  вивчення  мови  як
інструменту пізнавальної діяльності людини. У мові людина зберігає і закріплює
результати пізнання навколишньої дійсності, і через мову передає здобуті знання.

Питання  вивчення  мовної  особистості  неодноразово  ставало  предметом
комплексних  досліджень  у  вітчизняних  лінгвістичних  студіях.  До  основних
питань  теорії  мовної  особистості  у  межах  цього  підходу  є  визначення  типів
мовних  особистостей,  встановлення  їх  мовленнєвих  портретів  та  ідеостилів.
Поряд  з  цим  порушуються  проблеми  функціонування  мовної  особистості  в
умовах  спілкування,  де  вона  розглядається  як  узагальнений  образ  носія
культурно-мовних  цінностей,  настановлень,  знань,  поведінкових  реакцій,  за
якими  визначають  типологічні  особливості  і  стилі  спілкування  мовної
особистості. Проблема співвідношення мови, культури й особистості не є новою,
її освітлювали ще такі науковці, як         В. фон Гумбольдт та О. Потебня. Зокрема,
В. фон Гумбольдт уважав, що мова – це дух народу, і культура представлена перш
за  все  у  мові  [4].  Мовна  особистість,  як  лінгвістична  та  лінгводидактична
категорія,  також сьогодні не втрачає своєї актуальності у багатьох дослідників.
Вивчає мовну компетенцію особистості         Н. Шумарова (активний словник у
сферах  родинного,  позародинно-побутового  та  професійного  спілкування),  Л.
Паламар  розглядає  питання  відбору  лінгвістичного  матеріалу  на  початковому
етапі вивчення української мови нефілологічною аудиторією вищих навчальних
закладів, О. Смолінська досліджує лінгводидактичні основи національно-мовного
виховання  особистості  засобами  українського  фольклору.  Окремі  питання  з
становлення мовної особистості знаходимо у працях Ф. Буслаєва, І. Білодіда, О.
Потебні, І. Франка, В. Виноградова, С. Єрмоленко,       Л. Мацько, О. Біляєва, М.
Вашуленка, М. Пентилюк та ін.

Дослідження з питань мови, культури й особистості досягло свого розквіту
наприкінці  ХХ  ст.,  коли  відбувалася  зміна  моделі  наукових  досліджень,  і  на
першому  місці  постали  проблеми  антропоцентризму,  функціональної  і
когнітивної  лінгвістики,  які  в  центр  досліджень  ставлять  людину.  Тобто,
відбулося зміщення інтересів дослідника з об’єкта пізнання на суб’єкт. На цьому,
новому етапі розвитку науки увага дослідників змістилася з центру на периферію
і  на  межі  різних  галузей  лінгвістики  виникли  суміжні  дисципліни:
психолінгвістика, когнітивна психологія, соціолінгвістика, етнолінгвістика та ін.

При  формуванні  антропоцентричної  моделі  відбулося  повернення  до
мовознавчої  проблематики в напрямі людини та її  місця в культурі, оскільки в
центрі  уваги  культури  та  культурної  традиції  є  мовна  особистість  в  усьому
різноманітті  виявів.  Мова  безпосередньо  пов’язана  з  відображенням  рис
особистості. Тому, поняття мовної особистості – є похідним від мови. Визначний
психолінгвіст О. Леонтьєв відмітив, що між мовою й особистістю існує зв’язок:
“...мова є перш за все мовою особистості” [7, с. 83]. Учений розглянув це поняття
не  лише  як  сукупність  знаків,  підпорядкованих  мовним  законам  фонології,
лексики, граматики, прагматики, а, передусім, як засіб психічного відображення,
узагальнення і перетворення дійсності, що має як колективне, так і індивідуальне
начало.  З  точки  зору  загального  поняття,  мова  відтворює  особливості
філогенетичного  розвитку людства  та  віддзеркалює сукупність  здійснених  ним
доцільних  перетворень  в  ході  суспільно-історичного  розвитку.  На  відміну  від
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цього існує індивідуальний аспект, в якому мова слугує важливим чинником та
знаряддям  соціалізації  особистості.  Поняття  “мовна  особистість”  є  складним
міждисциплінарним  терміном,  у  значенні  якого  поєднано  філософські,
соціологічні  та  психологічні  погляди.  В  даному  аспекті  Мовна  особистість
виступає як об’єкт лінгвокультурологічних досліджень - людина як носій мови
здатна до мовленнєвої діяльності [10, с. 64]. Ми розглядаємо це як особливості,
що дають змогу індивіду утворювати та сприймати мовленнєві повідомлення.

Також,  існують  і  інші  пояснення  “мовної  особистості”.  Зокрема,  “мовна
особистість”, як сукупність особливостей вербальної поведінки. У такому випадку
можна розглядати людину, яка використовує мову як засіб спілкування, – у цьому
разі  йдеться  про  комунікативну  особистість  [2,  с.  3].  При тлумаченні  “мовної
особистістості”  як  базового,  національно-культурного  прототипа  носія  певної
мови, йдеться про етносемантичну особистість, оскільки основою для створення
цього  образу  є  особливості  світогляду  та  мовленнєвої  поведінки,  закріплені
словниками [3, с. 65]. 

При  відтворенні  образу  людини  за  даними  мови,  який  відбувається  через
етнокультурну авторизацію поняття, що подібно до авторизації етносемантичної
особистості як зафіксованого в семантичній системі мови базового національно-
культурного прототипу носія цієї мови [1, с. 348], А. Богуш дав таке визначення
мовної  особистості:  “Під  мовною  особистістю  розуміємо  високорозвинену
особистість, носія як національно-мовленнєвої, так і загальнолюдської культури,
який  володіє  соціокультурним  і  мовним  запасом,  вільно  спілкується  рідною,
державною та іншими мовами в полікультурному просторі, адекватно застосовує
набуті  полікультурні  знання,  мовленнєві  вміння  і  навички  у  процесі
міжкультурного спілкування з різними категоріями населення” [11, с. 36]. Отже,
складовою формування мовної особистості є її духовне становлення, виховання
любові  й  поваги  до  рідного  слова,  землі,  народу,  його  одвічних  цінностей  та
ідеалів,  усвідомлення  необхідності  та  внутрішньої  потреби  в  спілкуванні  й
пізнанні  світу  засобами  рідної  мови.  Тому,  мовна  особистість  формується  у
своєрідній системі координат, яка задана тими чи іншими цінностями, які існують
у народу, зразками соціальної  поведінки,  особливостями сприйняття світу.  Про
давність цієї проблеми свідчать навчання давньоруських князів, досвід навчання
та  виховання  в  монастирях,  братських  школах,  Києво-Могилянській  академії
тощо. Одночасно з процесом розвитку суспільства щодалі більше загострюється
питання  мовної  особистості  як  носія  українського  національно-культурного
простору.

Щодо структури “мової  особистості”  можемо навести  приклад російського
ученого  Ю.  Караулова,  який  розробив  рівні  мовної  особистості  з  опорою  на
художній  текст  та  дав  ґрунтовне  визначення  цьому  поняттю  [5,  c.  43–56].
Відповідно до цієї структури, мовну особистість поділено на три структурні рівні:

1. Вербально-семантичний  –  відображає  ступінь  володіння  побутовою
мовою.

2. Когнітивний  –  актуалізує  та  ідентифікує  релевантні  знання  та
уявлення,  які  властиві  соціуму  (мовній  особистості).  Цей  рівень  є  особливо
цікавим  у  ході  аналізу  колективної  мовної  особистості,  він  передбачає
відображення мовної моделі світу особистості, її тезаурусу та культури.

3. Прагматичний  (найвищий)  -  охоплює характеристику  мотивацій,  які
керують розвитком мовної особистості. 

Дана  рівнева  модель  мовної  особистості  відображає  узагальнений  тип
особистості. Конкретних мовних особистостей у цій культурі може бути багато,
вони відрізняються  варіаціями  значущості  кожного рівня  в  складі  особистості.
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Тому у данному контексті ми можемо говорити, що мовною особистістю може
виступати  будь-яка  людина,  що послуговується мовою не лише як  сукупністю
лінгвістичних  правил,  а,  передусім,  як  засобом  вираження  національно-
культурного  простору.  Розвиток  мовної  особистості  ґрунтується  на  всебічному
охопленні  усіх  її  структурних  компонентів  (когнітивного,  емоційного,
мотиваційного), що перебувають під впливом соціальних чинників. Саме на рівні
мовленнєвої  особистості  з’являється  національно-культурна  специфіка  мовної
особистості [8, с. 119]. 

У суті мовної особистості зазвичай наявні такі компоненти як, світоглядний
(система  цінностей);  культурологічний  (рівень  оволодіння  культурою  як
ефективний засіб підвищення інтересу до мови); особистісний, (те індивідуальне,
що  існує  в  кожній  людині)  [8,  с.  81].  Тобто,  мовна  особистість  виступає  як
соціальне  явище,  що  має  й  індивідуальний  аспект.  Індивідуальність  в  мовній
особистості  формується  через  внутрішнє  відношення  до  мови.  Мовленнєво-
мисленнєва діяльність займає особливий статус у становленні мовної особистості
відповідно до норм певної етнокультури та процесів засвоєння законів соціальної
психології  народу,  оскільки  процес  присвоєння  національної  культури  та
формування соціальної психології народу можливі лише засобом мови [8, с. 82].

Підсумовуючи викладені тут спостереження, можна зробити висновок: мовна
особистість існує в культурному просторі  який відображений в мові,  у формах
суспільної  свідомості,  у  стереотипах  поведінки,  у  предметах  матеріальної
культури. При процесі впливу мови на становлення мовної особистості можуть
виникати труднощі та деяка суперечливість. Це відбувається внаслідок того, що
мова є механізмом перетворення індивідуальної мовної особи у мовну особистість
з її стійким характером ментальності, осмисленими формами культурного буття,
регулюванням завдяки мові реальної поведінки особистості, яка під впливом мови
орієнтована на певні цінності. Ці цінності за допомогою мови гармонізуються зі
здійсненими  чи  перспективними  ідеалами  і  нормами,  а  також  з  досягненнями
багатовікової культури, що сформована в суспільстві. Тож, особлива роль мови
полягає в тому, що вона є основним способом існування, усвідомлення і розвитку
культури особистості.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Українці  XXI ст.  є  складно  опосередкованим  «продуктом»  свого
історичного  минулого  і,  безумовно,  відрізняються  від  українців  кінця  XX ст.
своєю активністю, боротьбою за національні інтереси, свою незалежність. Тому
зростає  необхідність  вивчення  психології українського  етносу  через  такі
феномени,  як  національний характер,  національна свідомість і  самосвідомість,
національна самоідентифікація особистості, менталітет тощо. 

Тема українського національного характеру, факторів його формування і
розвитку є центральною у вивченні сучасної  етнічної психології  та  психології
українського  етносу  зокрема.  Серед  сучасних  вітчизняних  психологів  цю
проблему вивчали і вивчають: М. Шульга, П. Гнатенко, В. Павленко, С. Таглін,
Л.  Орбан,  В.  Хрущ,  В.  Москалець,  М. Пірен,  Л.  Шкляр  та  ін.  Крім  того,
видаються праці, написані українськими авторами в еміграції,  які раніше були
недоступні широкому українському загалу. Серед них можна назвати таких, як
Г. Ващенко, І.  Рибчин, О. Кульчицький, І. Мирчук, В. Янів, І. Ярема, а також
Ю. Липа, О. Субтельний та ін. [1].

За  визначенням  відомого  українського  дослідника  П. Гнатенко  [2],
національний  характер  —  це  сукупність  соціально-психологічних  рис
(установок,  стереотипів),  які  властиві  нації  на  певному  етапі  розвитку  і  які
проявляються  у  ціннісному  ставленні  до  навколишнього  світу,  а  також  у
культурі,  традиціях,  звичаях,  обрядах. Як  видно,  національний  характер  є
своєрідним  специфічним  поєднанням  загальнолюдських  рис  у  конкретних
історичних і соціально-економічних умовах існування нації. 

У своїх дослідженнях національному характеру Д. Чижевський [2], праці
якого за часів  Радянського Союзу видавались  за  кордоном,  підкреслював,  що
національний характер не є одноманітним: кожна нація має різні психологічні
типи,  різні  соціальні  типи.  Крім  того,  існують  відмінності,  що  викликані
місцевими умовами. Все це ускладнює картину національного характеру народу,
робить її різнобарвною та різноманітною. Крім того, Д. Чижевський виокремлює
в національному характері українців індивідуалізм і свободолюбність. Причому
він наголошує як на позитивних, так і негативних рисах індивідуалізму, який, з
одного  боку,  може  призвести  до  самоізоляції  й  конфліктів,  а  з  іншого  —
породити різноманітні форми творчості й активності.

Щодо  факторів,  які  найбільше  впливають  на  формування  та  розвиток
національного  характеру,  то  вирішальну  роль  відіграють  історичні,  соціально-
економічні, культурні, релігійні та географічні чинники [5].

Д. Чижевський виокремлює екологічні та культурні чинники, які помітно
впливають на національний характер українців [2].

За  М. Костомаровим  [3],  на  формування  національного  характеру
українського народу помітно вплинула його взаємодія з іншими народами, яку
він називав «взаємним тертям народів». 

У  ході  досліджень,  присвячених  феномену  геополітичного  положення
України (Україна  розташована в центрі  Європи,  де перетинаються  шляхи,  що
з'єднують Схід і Захід) доведено вплив геополітичного чинника на український
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національний  характер.  Було  встановлено,  що  українцям  притаманні  як
європейські риси характеру, так східні.

Роль  історичного  чинника  у  формуванні  українського  національного
характеру розглядалась у дослідженнях, присвячених вивченню: вплинули війни
з Польщею, що відбувалися після розпаду Київської  Русі,  де Українські  землі
стали своєрідним буфером між православним Сходом і католицьким Заходом; та
російським  впливом,  що  сприяв  розвиткові  горезвісного  комплексу
меншовартості.

Одним із  найважливіших  чинників,  що  впливає  на  психологію етносу.
являється  релігія.  Зміна  релігійної  свідомості  народу  зумовлює  зміну  устрою
життя, моралі, етичних норм, установок і психічного стану загалом. 

У  формуванні  українського  національного  характеру  одну  з  провідних
ролей відіграють традиції та уклад української сім'ї.

Значна частина психологів  сходиться  на тому,  що основну роль у сім'ї
відіграє мати з її передбачливістю, хазяйновитістю, з непомітною, але постійною
турботою про сім'ю. Вона втілює ніжність, сердечність, теплоту. Б. Цимбалистий
зазначає, що у спогадах українця мати постає виразнішою, ніж батько. Важливе
місце українській жінці відводиться в суспільному житті. Україна для українця
— це мати, «ненька» [4]. 

Якщо в Західній Європі у вихованні дітей беруть однакову участь як мати,
так і батько, і це є показником патріархальності сім'ї, то в Україні дітей виховує
мати. Цей факт має істотні наслідки, оскільки норми поведінки, мораль, ідеали,
життєві  настанови  українців  підпорядковані  нормам  та  ієрархії  цінностей,
типових для жінки, для її свідомості. Переважання в суспільстві матріархального
комплексу, у свою чергу, призводить до того, що в соціальному мікросередовищі
(насамперед у сім'ї) панують свобода і рівноправність.

Проте  верховенству  матріархального  комплексу  властиві  й  негативні
риси. Так, любов дітей до матері, рівність усіх перед матір'ю, культ матері-землі,
любов матері до дітей — усі ці стосунки будуються більше на емоційній, ніж на
раціональній  основі.  У  зв'язку  з  цим  у  такому  типі  культури  скоріш  за  все
переважатиме емоційність і чуттєвість, а вольове начало і раціональність стають
другорядними.

Крім  матріархальності,  українській  сім'ї  притаманний  індивідуалізм.
Традиційно  українці  не  жили  великими  родинами.  Син  завжди  прагнув
відокремитися від батька і вести господарство самостійно. Поряд з любов'ю до
цінностей і уподобань, його соціокультурних і політичних пріоритетів, а також
оптимальних засобів досягнення цілей соціального розвитку. 

Отже,  поєднання  культурно-національних  цінностей  із
загальнолюдськими  в  етнопсихологічному  образі  українців  сприятиме
розвиткові народу України на засадах гуманізму та демократії.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

Національна  свідомість  та  самосвідомість  являються  один  з  основних  і
визначальних  критеріїв  існування  етносу.  Головними  ознаками  національної
свідомості  та  самосвідомості  є  усвідомлення  етнічної  спільності,  особливих
етнопсихологічних рис, особливої етнічної культури, а також соціально-моральна
самооцінка,  етнічна  самоідентифікація  тощо.  Тому  їх  вивчення  на  сучасному
етапі  розвитку  Української  держави,  що  характеризується  високим
динамізмом  і  потребує  руйнування  старих  стереотипів,  зміни  ставлень
особистості до всіх сфер життєдіяльності, є необхідним.

Національна свідомість та самосвідомість являють собою споріднені,  але
не тотожні явища. У реальній дійсності, у життєдіяльності етнічної групи вони
виступають як нероздільне ціле,  як форми відтворення етносом своєї  єдності  і
відмінності  від  інших  етнічних  груп.  Тому розподіл  національної  свідомості  і
самосвідомості  можливий абстрактно, як методичний прийом, необхідний для їх
більш детального вивчення [1].

Однак,  значна  частина  психологів,  які  вивчають  проблеми  етносу,
розрізняють ці поняття.

Так,  П.  Гнатенко  [3] наводить  три  пункти,  за  якими  відрізняються
національна свідомість і національна самосвідомість.

1.  Різниця  за  змістом.  У  національній  свідомості,  на  відміну  від
самосвідомості, формуються уявлення, образи, знання не тільки про власну націю,
а й про інші нації і перш за все про них, але з позицій власного етносу.

2.  Різниця за формою. Якщо національна самосвідомість виявляється як на
рівні індивіду, так і на рівні нації, то національна свідомість виявляється тільки на
рівні  нації.  Отже,  суб'єктом  національної  самосвідомості  є  особистість  та
національна спільність, а суб'єктом національної свідомості - тільки нація.

3.  Різниця  ступеня  вираження  емоційного  фактора.  Значнішу  роль
емоційний фактор відіграє у національній самосвідомості.

Національна  самосвідомість  є  елементом  національної  психології.
Національна свідомість не функціонує на побутовому рівні, а входить до складу
національної  психології  і  функціонує  на  теоретичному  рівні  суспільної
свідомості. Національну свідомість можна визначити як усвідомлення місця і ролі
своєї  нації  в  системі  суспільних  відносин,  розуміння  національних  інтересів,
взаємовідносин  своєї  нації  з  іншими  соціально-етнічними  спільнотами,  які
проявляються в ідеях, почуттях, прагненнях.

Національна  свідомість  являє  собою  систему  поглядів,  ідей,  уявлень
етнічної  групи,  що  виникли  на  основі  взаємодії  з  іншими етнічним  групами  і
відтворюють  її  знання  про  них,  ставлення  до  них,  а  також  стан  і  форми
самовиділення своєї  етнічної  групи.  Національна свідомість  – це  одна із  форм
відтворення  етносом  наявності  інших  етнічних  груп  і  ставлення  до  них.
Виникнення етнічної  свідомості  пов’язане із здатністю етнічної  групи виділяти
себе з інших етнічних груп. Ця здатність передбачає формування у даної етнічної
групи складність  системи  образів,  що відтворюють особливості  іншої  етнічної
групи і емоційне ставлення до неї, що визначає сприйняття представників іншої
етнічної групи.
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Одним з основних і визначальних критеріїв існування етносу є національна
самосвідомість [5]. 

Національна  самосвідомість  –  це  усвідомлення  народом  у  цілому  та
кожною особистістю, яка складає народ, своєї належності до певного етносу, що
базується  на  спільності  мови,  культури,  рис,  історичної  долі  та  визнанні
особливих специфічно-історичних рис свого народу. Національна самосвідомість
є  одним  з  головних  наслідків  об'єднавчих  процесів.  Вона  виступає  суттєвим
компонентом структури етносу поряд з іншими складовими, такими, як спільність
походження,  культура,  мова,  господарське життя  тощо.  Наявність національної
самосвідомості свідчить про певний стан етногенетичного процесу, зокрема про
народження  етносу. Вона пов'язана  також  із  самоназвою  народу,  зміни  якої
віддзеркалюють трансформацію як самосвідомості етносу, так і національної ідеї.
Національна  самосвідомість  виникає  і  розвивається  в  рамках  національної
свідомості. Як і самосвідомість індивіда, яка «не є самостійне явище психіки, вона
– та ж свідомість, тільки з іншим скеруванням», національна самосвідомість – це
та ж національна свідомість, але скерована на інший об’єкт. 

Здатність  етнічної  групи  до  самовідображення  є  національною
самосвідомістю, яка об’єктивізується у мові етнічної групи, у системі народних
звичаїв і традицій, у легендах, міфах, переказах, прикметах, національних стилях,
смаках тощо.  Відтворення особливостей власної  етнічної  групи здійснюється  у
формі  побудови  ряду  суб’єктивних  образів,  які  не  рідко  перешкоджають
створенню об’єктивного представлення про власну групу. Феномен національної
самосвідомості  пов'язаний  з  усвідомленням  етнозначущих  елементів
матеріальної,соціальної  і  духовної  культури.  Ключевим моментом національної
самосвідомості являється ідентифікація індивідів з певною етнічною спільністю,
яка проявляється у самосвідомості.
До  нього  належить  комплекс  ідей  і  уявлень,  який  утворює  систему
етнодиференціюючих символів, які служать для виділення членів своєї групи із
всієї сукупності етнічних спільнот. 

Самосвідомість,  як  і  всі  інші  компоненти  національної  свідомості,  –
категорія історична. На різних етапах історичного розвитку суспільства вона має
різний зміст. Відповідно, змінюється і її концептуальна обумовленість..

Серед факторів, що найактивніше впливають на формування національної
свідомості будь-якого народу, найважливіше місце посідає культура та її окремі
елементи. Пріоритет серед цих елементів належить мові. Видатний вітчизняний
філософ і філолог О. Потебня розглядав мову не тільки як етнодиференціюючу, а
й  як  етноформуючу ознаку  будь-якого  народу.  При цьому «етнічна  специфіка
полягає не в тому, що виражається, а в тому, як виражається». З цього положення
випливає ряд наслідків [6]:

1) втрата народом своєї мови рівнозначна денаціоналізації;
2) білінгвізм у ранньому дитячому віці призводить до маргіналізації;
3)  культурний  та,  зокрема,  мовний  розвиток  у  ранньому  віці  сприяє

розвитку національної свідомості.
На прикладі дискримінації української мови за часів тоталітарної влади ми

можемо спостерігати,  як  ця  дискримінація  впливала на  національну  свідомість
українців. І навпаки, як піднесення національної свідомості українців вплинуло на
відродження  української  мови.  У  період  після  Другої  світової  війни
спостерігалась  тенденція  звуження  сфери  застосування  української  мови,
зниження  національної  свідомості.  Наприкінці  50-початку  60-х  років  XX ст.
майже  5  мільйонів  українців  (12,8  %)  назвали  рідною  мовою  російську;  на
початку 70-х років вже біля 6 мільйонів (14;5 %); а на початку 80-х років -7,8
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мільйона  (майже  18  %).  Але  наприкінці  80-х  років  почалось  прозріння
національної свідомості, і під час перепису населення число українців, що назвало
рідною мовою російську, значно скоротилось і мало 12 %. Але мовна ситуація в
Україні серйозніша, ніж свідчить статистка. Значна частина українців, що назвала
рідною  мовою  українську,  у  повсякденному  житті  розмовляють  російською
мовою. Такому стану речей сприяв  не  тільки міський спосіб  життя,  а  й  певна
русифікація  системи  освіти.  У  середині  80-х  років  75  %  шкіл  залишались
україномовними,  але  в  них  навчалась  лише  половина  всіх  учнів.  У  вищих
навчальних  закладах  і  технікумах  викладання  велося  в  основному  російською
мовою. Широке використання російської мови пояснювалось не стільки зверхнім
ставленням до рідної, української, мови з боку українського населення переважно
з інтелігентних сімей, а модою, сліпим наслідуванням.

На  початку  90-х  років  прогресивна  національна  інтелігенція  оцінила
існуючий стан як загрозу існування етносу. Втративши мову, етнос не перестає
існувати як біосоціальна спільність. Але, втративши мову, етнос може втратити
владу та державність.

У  сучасну  епоху  велике  значення  для  формулювання  національної
самосвідомості мають історичні факти, які, завдяки освідченості широких верств
населення,  діяльності  засобів  масової  інформації  тощо,  стають  доступними  і
починають  грати  роль  етнічних  символів.  Ю. В. Бромлей [2] назвав  це  явище
«етнічним  парадоксом», так  як  національна  самосвідомість  укріплюється,  не
дивлячись на послаблення національних властивостей такого головного носія, як
культура, яка у наш час має тенденцію до уніфікації.

Окрім ідентифікації і системи етнодиференціюючих символів та уявлень, до
сфери  національної  самосвідомості  відносяться  національні  автостереотипи  і
національні почуття [6]. У національній самосвідомості відображаються не тільки
особливості  матеріальної  культури етносу  і  специфіка  його  соціального  буття.
Важливим  компонентом  національної  самосвідомості  являється  усвідомлення
групою  свого  морального  і  психологічного  єднання.  Джерелом  формування
психологічної спільності етносу, поряд з іншими елементами духовної культури,
можуть виступати звичаї і  ритуали, духовні цінності,  думки, релігійні погляди,
колективні  налаштування  і  почуття,  які  являються  важливими  чинниками
формування  соціального  цілого.  Національна  самосвідомість  не  тільки  містить
знання про особливості своєї етнічної групи, але і пронизана складним матеріалом
емоційних переживань, органічно включених  у її структуру. Самовідображення
етнічної  групи,  супроводжуючись  переживанням  відображених
етнодиференційованих  признаків,  проявляється  у  широкому  спектрі  відчуттів,
безпосередньо пов’язаних із членством в етнічній групі.  У відношенні до своєї
етнічної групи більше характерні позитивні відчуття, які проявляються у любові,
задоволенні, гордості тощо. Однак, позитивні етнічні почуття до власної етнічної
групи не виключають критичного ставлення до застарілих, зживших себе явищам
і сторонам життя, які заважають прогресу, проявляючись в елементах фольклору
(прислів’ях, приказках, анекдотах тощо). 

Отже, національна свідомість та національна самосвідомість, як її складова,
–  це  складний,  багатовекторний  психологічний  феномен.  Формування
національної  самосвідомості  потребує  постійних  зусиль  та  уваги  у  любому
суспільстві,  незалежно  від  його  приналежності  до  соціально-економічної
формації. Тому проблеми національної свідомості та самосвідомості потребують
подальшого ґрунтовного вивчення. 
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ОЦІНКА ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ У ДІТЕЙ З РІЗНИМ
РІВНЕМ ІНТЕНСИВНОСТІ КАРІЄСУ

Оцінка емоційно-особистісних особливостей на різних вікових етапах у
дітей  у  галузі  сучасної  стоматології  важлива  для  розуміння  закономірностей
розвитку  емоційної  сфери  дитини,  становлення  емоційних  утворень,  оцінки
внутрішнього  ставлення  дитини  до  певного  типу  ситуацій  та  характеру
взаємовідносин дитини з соціальним оточенням (сім’єю, однолітками, школою
тощо).  Потребує  вивчення  зв'язок  стоматологічних  захворювань  з
психологічними характеристиками особистості  Актуальність  теми обумовлена
недостатністю розробки проблеми оцінки емоційно-особистісних особливостей
пацієнтів  із  стоматологічними  захворюваннями  на  різних  етапах  онтогенезу
особистості, зокрема у молодшому шкільному та підлітковому віці.. 

Емоційно-особистісна  характеристика  особистості  –  це  особлива
категорія,  що  відрізняється  від  емоційних  процесів  і  емоційних  станів
особистості та одночасно впливає на них, ними детермінуються. Психологічна
характеристика особистості показує відносно статичні та перманентні моменти її
душевних переживань [9]. 

Загалом класифікація емоційно-особистісних характеристик особистості
є  не  завершеню  і  робота  в  цьому  напрямі  йде  на  рівні  багатьох  світових
наукових  шкіл.  Тому  найбільш  інформованою  формою  вираження  змісту
емоційно-особистісних  характеристик  особистості  служить  опис  окремих
конкретних  характеристик.  І  у  нашому  дослідженні  однією  із  таких
розглядається тривожність. 

Тривожність – переживання емоційного дискомфорту, що виникає перед
негативним  очікуванням,  передчуттям  загрози  небезпеки,  перед  «можливістю
фрустрації  соціальних потреб» (Н. В. Імедадзе).  Тривожність характеризується
побоюванням, стурбованістю, тугою. Цій проблемі присвячено ряд зарубіжних
досліджень в різних галузях науки і практики, однак, вітчизняних досліджень
мало і вони носять фрагментарний характер. Роботи з вивчення тривожності у
дітей  різного  віку  поодинокі  (А. І. Захаров,  В. Р. Кісловська,  Б. І. Кочубей
Е. С. Новікова та ін.). Частіше тривожність вивчається в рамках якогось одного
віку:  порівняно  більша  кількість  досліджень  присвячена  дітям  5-8  років,
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досліджень  у  підлітковому  віці  недостатньо.  Неналежно  вивченими
залишаються підґрунтя, внутрішні і зовнішні причини тривожності у дітей [12]. 

У результаті дослідження психо-емоційного стану у дітей з різним рівнем
інтенсивності карієсу отримано наступне.

На підставі теоретичного аналізу літератури показано, що тривожність –
емоційно-особистісна  особливість  особистості,  що  характеризується
підвищеною  схильністю  до  переживань,  побоювання  і  занепокоєння,  яке  має
негативне емоційне забарвлення.  У кожної людини існує свій оптимальний або
бажаний рівень тривожності, необхідний для її активної діяльності особистості
[2, 3, 5, 12].

Тривожність,  маючи  природну  основу  (властивість  нервової  та
ендокринної систем), розвивається в результаті дії особистісних та соціальних
факторів [12].

Теоретично  виявлено  і  емпірично  доведено,  що  одним  із  основних
зовнішніх чинників тривожності у дітей виступає тип батьківського виховання як
найважливіший  елемент  індивідуального  середовища  дитини.  Під  стилем
батьківського  виховання  розуміють  багатовимірне  утворення,  що  включає
ставлення  батьків  до  дитини.  Аналіз  проведених  досліджень  підтверджує
існування взаємозв’язку між тривожністю як психо-емоційним станом і типами
батьківського виховання дітей як елементами єдиної сімейної системи [1, 7, 8, 11].

Підібраний  комплекс  традиційних  методик,  спрямований  на  вивчення
емоційно-особитісгої  особливості  у  дітей,  яка  вивчалася  у  співвідношенні  з
показниками  рівнів  інтенсивності  карієсу  та  типів  батьківського  ставлення:
методика «Обери потрібне обличчя» (Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен) на визначення
рівнів  тривожності  у  дітей  молодшого  шкільного  віку;  опитувальник
Ч. Д. Спілгбергера,  Ю. Л. Ханіна  для  оцінки  показників  особистісної
таситуативної  тривожності  у  дітей  підліткового  віку; для  вивчення  типів
батьківського  ставлення  до  дітей  обрана  методика  (ОБС)  А. Я. Варга,
В. В. Столін. 

Результати  кількісного  аналізу  вказують  на  наявність  значимих  зв’язків
між  показниками  тривожності,  інтенсивності  карієсу  та  типів  батьківського
виховання,  що  супроводжують  ці  прояви,  у  дітей  молодшого  шкільного  та
підліткового віку загальноосвітньої школи та школи-інтернат.

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми, що вивчалась.
Можливими перспективами подальшого дослідження є:

а) розробка рекомендацій і програм, призначених для корекції тривожності
та  інтенсивності  карієсу  як  безпосередньо  спрямованих  на  зниження  їх
показників, так і опосередковано – через корекцію тих властивостей, які з ними
пов’язані;

б) розробка конкретних рекомендацій і комплексних програм, призначених
для корекції батьківсько-дитячих стосунків.
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
РІЗНОГО ПРОФІЛЮ

Діяльність медичних працівників пов'язана з великою напругою, унаслідок
необхідності  постійних  контактів  з  іншими  людьми,  співчуттю  їх  болям  і
стражданням,  а питання  якості  і  її  оцінки  мають  особливе  значення.  Адже
виконувати  роботу  доводиться  не  для  особистого  задоволення,  а  на  благо
суспільства,  соціуму  –  це  і  є  основна  задача  медичного  працівника.  Часто
медичний персонал стає перед проблемою життя та смерті пацієнта і,  на жаль,
програє у цій нелегкій битві, будучи «безсилим» допомогти.

Як  зазначає  Т. І. Рогінська,  ніщо  не  є  для  людини  таким  сильним
навантаженням і таким сильним випробуванням, як інша людина! Саме це й стає
причинами  постійного  психічного  перевантаження  і  може  призводити  до
внутрішньої  емоційної  спустошеності.  Такий  стан  отримав  назву  «емоційного
вигорання».  Головною  причиною  появи  синдрому  вважається  психологічна
перевтома.  Дуже  яскраво  синдром  може  виявлятися  в  осіб,  які  за  службовим
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обов’язком працюють з людьми, особливо у том випадку, де ці особи знаходяться
в  критичній  ситуації  або  в  стані  гострого  горя.  Дослідженню цього  феномену
присвячено  ряд  робіт  як  закордонних,  так  і  вітчизняних  дослідників.  Дана
проблема дуже важлива для психологічної науки і практики, оскільки скерована
на допомогу і подолання цього синдрому. Безсумнівно, що симптоми вигорання
найбільш  присутні  у  роботі  медичного  персоналу  середньої  ланки,  тобто
медсестер, які за службовими обов’язками більш часу проводять з хворими. Але
дослідити це не можливо без діагностування симптомів  і  фаз вигорання.  Тому
актуальність  дослідження  синдрому  «емоційного  вигорання»  у  працівників
медичних закладів дуже важлива.

Мета  дослідження  – вивчення  ознак  синдрому  вигорання  у  медичних
сестер  шляхом  застосування  методик,  що  вивчають  симптоми  розвитку
синдрому,  та  напрацювання  шляхів  його  профілактики.  Для  досягнення
поставленої  мети  поставлені  наступні  завдання:  вивчити  наукові  дослідження
синдрому  вигорання,  зокрема  у  медичних  працівників;  підібрати  групу
досліджуваних  та  методичний  апарат,  для  вивчення  цього  явища;  провести
емпіричне дослідження і опрацювати його результати, зробити головні висновки з
предмету дослідження.

Об’єктом дослідження у роботі виступає синдром «емоційного вигорання» у медицині.
Предметом  дослідження  є  практичне  з’ясування  ознак  цього  синдрому  у
працівників конкретного медичного закладу.

Теоретико-методологічною  основою  даної  роботи  слугували  загальні
принципи  психологічної  науки  (детермінізму,  активності,  розвитку,  системно-
структурного підходу). Дослідженню синдрому «вигорання» присвячено роботи
зарубіжних  і  вітчизняних  вчених  (Г. І. Каплан,  І. П. Кущ,  Г. Е. Робертс,
Б. Дж. Седок,  В. Є. Семеніхіна).  На сьогодні  розкрито зміст  та структуру цього
синдрому  М. Буриш,  В. Є. Орел,  М. Л. Смульсон,  К. Маслач)  та  розроблені
методи його діагностики (К. Маслач, С. Джексон, В. В. Бойко, О. С. Старченкова).

Термін  «емоційне вигорання» (англ. –  «burnout») введено американським
психіатром X. Дж. Фрейденбергером (Freudenberger) у 1974 р. для характеристики
психічного  стану  здорових  людей,  які  інтенсивно  спілкуються  з  клієнтами,
постійно  перебувають  в  емоційно  навантаженій  атмосфері  при  наданні
професійної допомоги [9], що дозволяє описати стан деморалізації, розчарування
й крайньої втоми, що часто спостерігали у працівників медичною сфери, на основі
дистресу й функціональних порушень [1, с. 210].

Дослідження  синдрому  «емоційного  вигорання»  (СЕВ)  розпочалося
професором  Ф. Сторлі  (Невада)  –  на  медсестрах  медичних  установ  та
співробітниках  громадських  організацій  і  було  показано,  що  синдром  є
результатом  конфронтації  з  реальністю,  коли  людський  дух  виснажується  в
боротьбі з обставинами, які важко змінити. Нині, як на Заході, так і в нашій країні,
існують  два  головних  напрямки  вивчення  «емоційного  вигорання».  Перший
запроваджується  в  межах  психоаналітичного,  інтеракціоністського  та
необіхевіористського  підходів; інший  –  будується  на  досить  еклектичних
моделях,  які  мають  більше  практичне  застосування,  серед  яких  слід  особливо
відзначити  модель  К. Маслач,  Е. Пайнс,  Р. Бурке  та  І. Грінглеса. Зокрема,
К. Маслач деталізувала  це  поняття,  окресливши його як  синдром фізичного  та
емоційного  виснаження,  що  складається  з  розвитку  негативної  самооцінки,
негативного ставлення до роботи та втрати розуміння та співчуття щодо клієнтів.
«Емоційне вигоряння» – це не втрата творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а
скоріше  емоційне  виснаження,  що  виникає  на  фоні  стресу,  викликаного
міжособистісним  спілкуванням  [10].  Вигорання  –  це  виключно  психологічний
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термін,  що  означає  симптомокомплекс  наслідків  тривалого  робочого  стресу  і
певних  видів  професійної  кризи  [8].  Ряд  дослідників  встановлювали  зв'язки  з
існуючими моделями, наприклад, С. Е. Хобфол, Дж. Фріді – з теорією загального
стресу, С. Т. Мієр –  із завченою безпорадністю, А. Адлер  –  з психодинамічною
безпорадності у представників допомагаючих професій, А. Бандура  –  з моделлю
самоефективності  і  компетентності,  Д. Х. Малан  з  компульсивним  наданням
допомоги  при  «синдромі  допомагаючих  професій»[4].  Найбільш  популярна
модель  вигорання  розроблена  К. Маслач  і  С. Джексон,  що включає  три  групи
симптомочинників:  емоційне  виснаження,  деперсоналізацію  і  редукцію
персональних  досягнень  [10]. Емоційне  виснаження  розглядається  як  основна
складова  «емоційного  вигорання»  та  характеризується  заниженням  емоційним
фоном,  байдужістю  або  емоційним  перенасиченням.  Деперсоналізація
проявляється у деформації стосунків з іншими людьми [2].

Таким  чином,  генезис  синдрому  носить  індивідуальний  характер,
визначуваний відмінностями в емоційно-мотиваційній сфері, а також умовами, в
яких протікає професійна діяльність людини. У розвитку синдрому професійного
вигорання  виділяють  декілька  головних  фаз,  які  обумовлюються  сильною
залежністю  від  роботи,  що  призводить  до  відчуття  відчаю  і  екзистенціальної
пустоти.  

Дослідження проводилось на групі досліджуваних – 37 медичних сестер,
які  працюють  у  міській  комунальній  клініці  м. Львова.  Медична  сестра  –  це
специфічна  категорія  працівників  медичних  установ,  яка  представлена  у
переважній більшості, жінками. Тому у нашому дослідженні взяли участь тільки
жінки,  які  працюють  на  посаді  медсестри  у  хірургічному  (15  осіб),
терапевтичному  (7  осіб)  та  педіатричному  (15  осіб)  відділеннях.  Такий
нерівномірний  розподіл  працівників  середньої  ланки  медичного  персоналу
зумовлений  специфікою  діяльності  медичної  установи  та  умовами  праці.
Критеріями відбору були – стаж роботи не менше 1 року, перебування в шлюбі та
відсутність  хронічних захворювань (бронхіальна астма,  цукровий діабет  тощо).
Це  дозволило  зменшити  кількість  чинників,  що  могли  негативно  впливати  на
емоційне вигорання.

Проводячи  власне  дослідження,  була  проведена  діагностика  рівня
емоційного вигорання за методикою «Діагностика рівня «емоційного вигорання»
(В. В. Бойко),  а  також  встановлені  деякі  особистісні  якості  медичних  сестер,
зокрема локалізацію суб’єктивного  локусу контролю особистості  за  методикою
«Рівня  суб’єктивного  контролю»,  рівень  емоційної  чутливості  (за  тестом-
опитувальником «Шкала емоційного відгукування» за А. Меграбян, Н. Епштейн).

Отримані  результати  показали,  що  серед  медичних  сестер  емоційне
вигорання перебувало на різних стадіях, що мало чітку окресленість відповідно з
місцем їх праці. 
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Рис.  1  Вираженість  рівнів  емоційного  вигорання  у  медичних
сестер  терапевтичного  (1),  педіатричного  (2)  та  хірургічного
відділень,  відповідно  у фазі  «напруження»,  «редукції
професійних  обов'язків», «виснаження»

- низький - середній - високий  
Зокрема,  з  високим  рівнем  емоційного  вигорання  у  фазі  «напруження»

виявлено  14%  респондентів  з  терапевтичного,  і  по  19%  –  з  педіатричного  та
хірургічного  відділень.  У  фазі  «редукції  професійних  обов'язків»  виявлено  3%
респондентів  з  терапевтичного,  8  %  з  педіатричного  і  11%  –  з  хірургічного
відділення. У фазі «виснаження» виявлено 6% респондентів з терапевтичного, 11
% з педіатричного і 8% – з хірургічного відділення. Тобто, серед медичних сестер
виявлені різні фази емоційного вигорання, що мали залежність від відділення, у
якому вони працювали.

Емоційне  вигорання  може  залежати  від  внутрішніх  чинників,  тобто
особистісних  якостей  працівника.  Тому  було  проведено  дослідження  на
встановлення суб’єктивного локусу контролю.

За отриманими результатами дослідження загальної інтернальності можна
відзначити,  що в  цілому в досліджуваній групі  було 80% – інтернали і  20% –
екстерналів.  Для  більшості  респондентів  відзначено  інтернальність  у  області
виробничих  стосунків.  Згідно  наукової  літератури,  люди із  зовнішнім  локусом
контролю  – малокомунікабельні і, навпаки, – із внутрішнім локусом контролю є
більш товариські [7], а також такі особистості здатні запобігати міжособистісним
конфліктам  [3].  Дані  свідчать,  що  високий  рівень  інтернальності  відповідає
високому рівню суб’єктивного контролю над будь-якими значущими ситуаціями.
При низькому рівні інтернальності – люди мало простежують зв’язок між своїми
діями і значущими для них подіями життя [3]. 

Одним із моральних почуттів людини є емпатія, що виявляється у формі
співчуття або переживання, і пов’язана з умінням людини «проникати» в чуттєвий
світ  інших.  Емпатію  розглядають  як  процес  і  як  властивість,  що  є  основою
схильності  до  співпереживання  і  процесом  емоційної  ідентифікації.  Тому  ми
дослідили емоційне відгукування серед медичних сестер різних профілів роботи. 

Результати  показали,  що  у  медичних  сестер  переважає  середній  рівень
емоційного  відгукування.  Необхідно  відзначити,  що  серед  медсестер
терапевтичного і хірургічного відділення не виявлено жодної медсестри з високим
рівнем емоційного відгукування,  тоді  як серед медсестер педіатричного відділення
було  чотири  особи.  Низький  рівень  відгукуваності  виявлено  у  двох  медсестер
терапевтичного, трьох – педіаричного і одинадцять – хірургічного відділення. 

Виходячи  з  отриманих  даних,  можна  відзначити  суттєву  різницю
показників самооцінки емпатійності у медсестер різних профілів залежно від їх
віку. Зокрема, у молодих медсестер більше спостерігалося з високим та середнім
рівнем, а серед старших медсестер – більше виявлено з низьким рівнем емпатії. 

Тобто цілком ймовірним може бути, що професійна завантаженість, рівень
емоційного вигорання має свій відбиток на рівні відгукуваності. Низький рівень
емпатійних  здібностей  може  пояснити  станом  емоційного  вигорання  деяких
медсестер  і,  напевно,  не  можна  вважати  умілим  володінням  певними
психотерапевтичними прийомами, оскільки медсестра, яка справді переживає за
стан  пацієнта,  повинна  більше  уваги  приділяти  формуванню  етико-гуманних
якостей, що дозволить збільшити довіру пацієнта до неї і буде сприяти швидшому
одужанню  першого.  Наявність  низького  рівня  емпатійності  може  бути  явною
причиною захисту, що наступає при емоційному вигоранні. 
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Таким чином, на основі проведеного дослідження необхідно подати деякі
рекомендації  щодо  попередження  реагування  на  стрес  і  зниження  рівня
емоційного вигорання. 

Перш за  все,  важливу  роль  відіграє  первинна  профілактика: поліпшення
навиків боротьби із стресом (дебрифинг (обговорення) після критичної події, фізичні
вправи,  адекватний  сон,  регулярний  відпочинок);  навчання  техніці  релаксації
(розслаблення)  –  прогресивна  м'язова  релаксація,  аутогенне  тренування,
самонавіяння,  медитація;  уміння  розділити  з  пацієнтом  відповідальність  за
результат,  уміння говорити «ні»;  наявність хобі (спорт, культура, природа); спроба
підтримки стабільних партнерських, соціальних стосунків; фрустраційна профілактика
(зменшення  помилкових  очікувань).  Медсестер  необхідно  навчити  реалістично  і
адекватно сприймати робочі моменти.  Якщо очікування реалістичні,  ситуація більш
передбачена і краще керована.  Важливим є врахування особистісно-орієнтованихі
стратегій. Чи можливо уникнути рецидивних проявів «вигорання», чи цей процес
рано чи пізно знову почнеться за циклічним природним законом? Все може бути.
На жаль чи на щастя, щеплень від «вигорання» нема. Всі ці симптоми з’являються
тоді, коли людина не слухає себе, живе не у балансі із Собою.
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РОЗВИТОК УЯВИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ
кРЕАТИВНОСТІ

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

В останні роки у вітчизняній педагогіці та психології цілком закономірно
зріс інтерес до проблеми креативного розвитку в дошкільному віці. Адже період
старшого  дошкільника  характеризується  широким  пізнанням.  За  цей  час  він
багато дізнається про оточуючий світ, а свідомість не просто заповнена окремими
образами  чи  уявою.  Вона  характеризується  деяким  цілісним  сприйняттям  і
осмисленням  оточуючої  дійсності.  У дошкільному  віці  відбувається  не  просто
сензитивний період розвитку уяви, а відзначається розвиток творчого потенціалу
особистості. Власне у цей період дослідники звертають увагу на розвиток творчих
здібностей та розвиток креативності. 

Про креативність у контексті психологічного знання почали вести мову на
початку 50-х років XX ст., однак точного її визначення в психології немає, тому
існує  необхідність  концептуального  осмислення  феномену  креативності.  У
перекладі з латинської  сreato – творення, але це не тотожне поняттю творчості і
часто навіть не сумісне з ним. Креативність – це як би «приземлена творчість»,
націлена  не  на  створення  чогось  принципово  нового,  а  на  знаходження
ефективних,  простих  і  швидких  рішень  для яких-небудь  життєвих  (чи ділових)
проблем, робота з шаблонами творчості, наслідування їм. Креативність розглядається як
детермінанта  творчості.  Творча  особистість  –  особистість,  котра  реалізується  в
інноваційних досягненнях. Творчі здібності індивіда характеризуються готовністю до
продукування  принципово  нових  ідей,  що  входять  в  структуру  обдарованості  як
незалежний чинник. Творчі здібності – це структурні компоненти креативності. З огляду
на вищевказане, дослідження феномену креативності у дітей старшого дошкільного віку
актуальна проблема сьогодення, складає науковий сенс і є украй необхідним.

Мета дослідження – дати теоретичне і практичне обґрунтування уяві як
психологічній основі креативності. 

Відповідно  до  мети  були  поставлені  наступні  завдання:  провести
аналітичний огляд сучасної наукової літератури з проблем креативності у дітей
дошкільного  віку;  підібрати  групу  досліджуваних,  методики  для  вивчення
феномену креативності та провести емпіричне дослідження; здійснити обробку,
аналіз, інтерпретацію результатів дослідження та зробити відповідні висновки та
розробити рекомендації щодо розвитку креативності у дошкільників.

Об’єкт дослідження – креативність як психологічний феномен.
Предмет дослідження  –  уява  як  психологічна  основа  розвитку

креативності у дітей старшого дошкільного віку. 
Теоретико-методологічну  основу  склали  дослідження  Л. С. Виготського

про  зону  найближчого  розвитку,  а  також  покладені  такі  наукові  принципи:
принцип  єдності  свідомості  та  діяльності  і  принцип   індивідуального
особистісного підходу (С. Л. Рубінштейн); гуманістичний підхід до креативності
як універсальної людської вродженої характеристики (А. Маслоу), ідея розвитку
творчих  здібностей  людини  шляхом  включення  її  в  конкретну  діяльність
(В. М. Теплов,  А. Н. Леонтьєв).  Методологічна  основа  доповнена  науковими
розробками  провідних  психологів  в  області  розвитку  творчих  здібностей,
творчого мислення та уяви особистості  Дж. Гілфорда,  П. Торренса,  Є. Є. Тунік,
які  відзначали,  що  казки  та  ігри  є  джерелом  розвитку  дитячої  креативності.
Великий вклад щодо ролі дитячої гри зроблено М. І. Лісіною, котра розглядала її
як форми спілкування, Д. В. Ельконіним, який вказував, що це форма діяльності,
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що сприяє засвоєнню діяльності дорослих та Ж. Ж. Паже, на думку якого, – це
прояв і умова розумового розвитку особистості.

Аналіз  наукової  літератури  показав,  що  вперше  поняття  «креативність»
було  використано  Д. Сімпсоном  у  1922  році,  позначаючи  здатність  людини
відмовлятися від стереотипних способів мислення. У загальному вигляді, багато
дослідників  позначають  креативність  як  загальну  здібність  до  творчості,  коли
людина  здатна  породжувати  оригінальні  ідеї,  ухвалювати  незвичайні  рішення,
уникати  традиційних  схем  мислення.  Креативність  –  здатність  до
конструктивного, нестандартного мислення і поведінки, а також до усвідомлення
і  розвитку  свого  досвіду.  Креатив  –  це  уміння  висувати  цікаві  пропозиції,
створювати нові ідеї. Креативність можна подати узагальненим висловлюванням
Р. Холлменна  як  «сплав  сприйняттів,  здійснених  новим способом (Маккеллар),
здатність  знаходити нові  зв'язки (Кюбі),  виникнення нових взаємин (Роджерс),
поява  нових  поєднань  (Меррей),  схильність  до  здійснення  і  пізнання  чогось
нового  (Лассуель),  діяльність  розуму,  що  приводить  до  прозріння  (Жерар),
трансформація  досвіду  в  нову  організацію  (Тейлор),  уява  нових  констеляцій
значень  (Гізелін)  [15].  Звертаючись  до  «Сучасного  психологічного  словника»,
креативність визначається як «творчі можливості (здібності) людини, які можуть
виявлятися  в  мисленні,  відчуттях,  спілкуванні,  окремих  видах  діяльності,
характеризувати  особу  в  цілому  або  її  окремі  сторони,  продукти  діяльності,
процес їх створення» [13, с. 192]. Креативність – це складова обдарованості, що є
особистісною категорією, продуктивною динамічною структурою особистості  в
сукупності творчого потенціалу, схильностей і здібностей, що виражаються в її
творчій  індивідуальності  [7].  Основою  розвитку  творчості  слугує  розвиток
особистості дитини, а не інтелектуальних факторів творчості [1]. Розвиток всіх
творчих  процесів  пов'язаний  з  самореалізацією  особистості  [12].  Креативність
розглядається  як  особистісна  категорія  [9],  що  у  дорослому  віці  є  досягненням
«психічного стану, який займає проміжне положення між психічними процесами і
властивостями  особистості,  утворюючи  функціональний  рівень  і  забезпечує
результативність діяльності [10], настанні психологічної готовності – настрої особи на
певну поведінку, установці на активні дії [5]. Можна виокремити завчасну готовність -
набуті установки, знання, навики, уміння, мотиви діяльності і ситуативну готовність –
це динамічний цілісний стан особистості, внутрішня настроєність на певну поведінку,
мобілізовані активні і доцільні дії в даний момент [5]. Загальна готовність розвивається
з  дитячих  років  і  найбільш  значимою  для  свого  формування  є  у  старшому
дошкільному віці. У розвитку дітей старшого дошкільного віку важливу роль починає
відігравати уява. Однак, як відзначає Дьяченко, у дітей 5-6 років, і то далеко не у всіх,
з’являється  якісно  новий спосіб  побудови образів  уяви –  включення,  коли  задана
фігура на малюнку перетворюється у вбудовану деталь зображення, набуваючи ролі
другорядного елементу уявного образу. Тому, на нашу думку, важливим є виявлення
ступеня розвитку уяви як важливого чинника розвитку креативності у дошкільників.

Дослідження уяви як психологічної основи креативності у дітей старшого
дошкільного віку проводилося на базі дошкільного начального закладу м. Іршава
Закарпатської області. У дослідженні брали участь 36 дітей старшого дошкільного
віку (5-5,5 років), з них 20 хлопчиків і 16 дівчаток. Дане дослідження є плановим.
Воно проводиться щорічно і скероване на виявлення творчих здібностей у дітей
старшого дошкільного віку.
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Для  досягнення  мети  та  виконання  поставлених  завдань  у  роботі  були
використані  наступні  методи та методики:  метод бесіди;  метод спостереження;
методика  «Сонце  в  кімнаті»  (В. В. Синельникова,  В. Ю. Кудрявцева,  адаптація
Т. Яценко);  методика  «Складена  картинка»  (Т. Яценко);  методика  «Як

врятувати  зайчика?»
(Т. Яценко).

Результати  дослідження
показали,  що  41 %  дітей
виявили  достатньо  високі
показники  здатності  до
реалізації  уяви  (за  методикою
«Сонце  в  кімнаті»),  хоча  за
змістовністю мали різний ступінь
розвитку  реалізації  уяви  -  від
простих  відповідей  до  більш
змістовних  і  конструктивних
(рис. 1). 

Рис.  1  Розподіл
досліджуваних  дітей  за

здатністю до реалізації уяви, % 
Як відомо, для дитини старшого дошкільного віку можливим є бачити ціле,

раніше  за  окремі  частини.  На  основі  дослідження  за  методикою  «Складена
картинка» виявлено, що лише незначна частина дітей – 19 % досліджуваних (шість
дівчаток і один хлопчик) змогли бачити ціле раніше, ніж частини  (рис. 2). Такі діти
мали достатньо розвинену уяву

Рис. 2.  Здатність дітей 
старшого дошкільного віку 
бачити ціле раніше, ніж 
частини за методикою 
«Складена картинка», %

Як  показують
дослідження,  дітям
старшого  дошкільного
віку  властиве
фантазування, що поєднує
у собі елементи дійсності з
чимось вигаданим [2].

При  аналізі  уяви
варто  проводити  аналіз
здатності  дітей  до

надситуативно - перетворювальних дій.  Це більш складніше завдання,  ,  але цілком
можливе для виконання для дитини у віці 5-6 років.  При виконанні  завдання  за
методикою «Як врятувати зайчика?» було виявлено, що незначна частина дітей – 9 %
здатна  використовувати  різноманітні  поєднання  та  варіанти  порятунку  зайчика
(рис. 3). Для таких дітей характерна широка уява. 

Як  зазначає  Ю. О. Труханова,  у  сучасних  умовах  система  дошкільної
освіти  має  орієнтуватися  на  створення  умов  для  розвитку  і  самореалізації
особистості  дитини.  Однією  з  важливих  задач  є  розвиток  дитячої  уяви,  що
визначає пізнавальний, емоційний та особистісний її розвиток [14]. Через уяву і
закладені у ній імпульси здійснюється реалізація творчого потенціалу. Тобто уява
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стає  творчою,  дієвою,  активною,  такою,  що  здатна  перетворювати.  Наявність
творчої  уяви  визначає  різноманітність  виконуваних  цим  процесом  функцій:
пізнавальної, антиципуючої, регулюючої, цілеспрямовуючої та інших. 

Відповідно  до  періодизації
психічного  розвитку
Л. С. Виготського,  уява  є
центральним  новоутворенням
дошкільного  віку,  коли
починає  розвиватися  «творче
начало в людини, її потреба в
творенні  і  уяві  як
психологічному  засобі  їх
реалізації...»  [4].  Високий
рівень  розвитку  уяви  у
дошкільника  –  це  головний
аспект  пізнавальної
готовності. 

Рис.  3.   Розподіл  дівчаток  і  хлопчиків  за  ступенем  здатності  до
надситуативного творчого рішення за методикою «Як врятувати зайчика?»

Активність уяви і фантазії, придумування самою дитиною нових елементів
сюжету, уява нових ролей – є важливим компонентом активності дитини в механізмі її
саморегуляції  [6].  Як  зазначає  Т. В. Кудрявцев,  необхідно  розрізняти  творчість  як
«відкриття для інших» і творчість як «відкриття для себе» [6]. У першому випадку
цивілізація поповнюється новими технічними винаходами, витворами мистецтва, а у
другому – на передній план виступає не об'єктивна, а суб'єктивна новизна продуктів
творчості. У дошкільному віці другий випадок є більш значущим, дозволяє відкрити
нове  –  це  робить  її  творчою  [3],  перетворити  предметну  задача  в  смислову  [6],
орієнтуватися  не  тільки  на  зовнішні  властивості  предметів,  але  і  на  їх  образно
представлені істотні характеристики [11]. 

Таким чином, у досліджуваній групі дітей виявлено, що незначна частина
здатна  до  творчої  уяви.  При  цьому,  чим  складніше  завдання  ставилося  перед
досліджуваними,  тим  менша  кількість  дітей  змогла  з  ним  справитися.
Вихователям  та  практичному  психологу  варто  приділяти  більше  увагу  на
розвиток  творчої  уяви.  Зокрема,  на  заняттях  дітям  пропонується  робота  з
матеріалом площинного конструювання [5]. 
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ОСОБИСТІСНІ ВІДМІННОСТІ ПІДЛІТКІВ

Особистість  –  соціальна  істота,  суб’єкт  пізнання,  активний  діяч
суспільного  розвитку.  Належність  особистості  до  певного  суспільства,
включеність у певну систему суспільних стосунків  визначає її  психологічну та
соціальну  сутність.  Саме  у  процесі  становлення  індивіда  як  особистості
відзначаються  особистісні  відмінності,  які  і  матимуть  суттєвий  вплив  на
представлення його в суспільстві [5].

Особистісні  відмінності  є  доволі  значущими.  Вони  закладаються  та
диференціюються  у  процесі  життя  людини,  різних  видів  її  діяльності.  Вони
можуть здійснювати безпосередній вплив на формування індивідуальності особи
та визначають самоставлення особистості.  Проблема особистісних відмінностей
посідає одне із важливих місць у психологічній літературі [3].

Серед особистісних відмінностей виділяють акцентуації  характеру. Будь-
яка акцентуація – це вираженість окремих рис характеру, при яких виявляється
вибіркова уразливість відносно певного роду психологічних впливів при хорошій
і навіть підвищеній стійкості до інших дій. Акцентуації характеру мають важливе
значення  для  становлення  характеру  особистості  [1].  У  структурі  особистості,
вони  спостерігаються  у  всіх  сферах  людської  діяльності  та  значною  мірою
впливають  на  її  ефективність.  Особливого  значення  акцентуації  характеру
набувають у підлітковому віці [2]. 

Акцентуації характеру можуть сприяти розвитку тривожності. Тривожність
–  це  індивідуальна  психологічна  особливість,  яка  виявляється  у  схильності
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людини  до  частих  та  інтенсивних  переживань  стану  тривоги  [9].  Розуміння
тривожності як відносно стійкої особистісної характеристики спрямовує особливу
увагу на роль особистісних і соціальних факторів у її виникненні та закріпленні
[6]. Тому вивчення акцентуацій характеру та проявів тривожності є актуальною
темою дослідження для дітей підліткового віку. 

Метою  даного  дослідження  було  вивчити  особистісні  відмінності  у
підлітків. 

У дослідженні брали участь 60 осіб молодшого підліткового віку, з яких 36
дівчат і 24 хлопців.

У ході даного дослідження було використано методику багатофакторного
дослідження  особистості  (Р. Кеттелл),  методику  «Визначення  акцентуацій
характеру»  (Шмішек),  тест  «Дослідження  тривожності»  (опитувальник
Ч. Д. Спілберга, адаптація Ю. Л. Ханіна).

Згідно  з  результатами  за  методикою  багатофакторного  дослідження
особистості  (Р. Кеттелл)  було отримано  такі  результати:  за  фактором А у 48%
учнів  виявлено  «шизотимію»,  а  у  52%  –  «афектотимію»,  тобто  48%
досліджуваних  замкнуті,  недовірливі,  схильні  до  відстоювання  своєї  думки,
критичні. За фактором С у 55% учнів «слабке Я», а у 45%  – «сильне Я», тобто у
55%  досліджуваних  відзначалася  легка  ранимість,  невпевненість  у  собі,
стурбованість  і  схильність  до  невротичних  синдромів.  За  фактором  D  у  58%
підлітків  виявлено  «врівноваженість»,  а  у  42%  –«неврівноваженість»;  останні
можуть  виявляти  нетерплячість,  тривожність,  надмірну  активність  і
самовпевненість. За фактором F у 65% респондентів виявлялася стриманість, а у
35%  переважає  експресивність,  тобто  схильність  до  ризику,  безпечність  і
безтурботність.  За  фактором  G  у  46%  респондентів  «низьке  Суперего»
(недобросовісні, безвідповідальні), а у 54% учнів «високе суперего». За фактором
О у 35% учнів виявлено «гіпертимію» - вони безтурботні, самовпевнені, нечутливі
до  похвали  чи  осуду,  а  у  65%  підлітків  «гіпотимія»,  тобто  вони  тривожні,
невпевнені  у  собі,  легко  ранимі.  За  фактором  Q3  у  40%  дітей  «низька
самооцінка»,  тобто  недисциплінованість,  внутрішній  конфлікт,  низький
самоконтроль,  а  у  60%  –  «висока  самооцінка».  За  фактором  Q4  у  половини
досліджуваних  «низька  его-напруженість»  і,  відповідно,  в  іншої  половини  –
«висока его-напруженість»,  що свідчить про енергійність,  легку збуджуваність,
активність. 

Згідно з результатами дослідження за методикою «Визначення акцентуацій
характеру»  (Шмішек)  було  отримано  такі  результати:  21%  учнів  були
гіпертимними, по 15% – емотивними і збудливими, 10% – екзальтованими, 9% –
із застрягаючим типом, по 8% – педантичними, тривожними і дистимними та по
3%  –  демонстративними  і  циклотимними.  Можна  відзначити,  що  для
гіпертимного  типу  акцентуацій  характерні  піднесений  настрій,  завищена
самооцінка, побудова нереальних планів. Вони легко адаптуються до нових умов,
однак можуть виявляти схильність до агресії та зривів [1]. Дистимним притаманна
образливість,  висока  тривожність,  боязливість.  Емотивні  віддають  перевагу
вузькому колу контактів; образи носять в собі, не «випліскують» їх назовні [8].
Для тривожних властиві хронічні відчуття тривоги, нерішучість, фрустрованість,
може відзначатися високий рівень напруги та невротизації [4].

У зв’язку з тим, що для певних типів акцентуацій характерна тривожність,
школярів діагностовано детальніше за цим показником. За тестом «Дослідження
тривожності»  (опитувальник  Ч. Д. Спілберга,  адаптація  Ю. Л. Ханіна)  виявлено
низький рівень реактивної тривожності у 30% учнів, помірний – у 58%, а високий
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– у 12%. У той же час із низьким рівнем особистісної тривожності відзначено 10%
підлітків, з помірним – 67%, а з високим – 23%. 

Порівняльний  аналіз  показав,  що  підлітки  з  тривожним,  циклотимним  і
застрягаючим  типом  акцентуацій  характеру  мали  більш виражену  особистісну
тривожність,  тоді  як  у  підлітків  із  збудливим  та  емотивним  типом  більш
вираженою  була  реактивна  тривожність.  Гіпертимним  і  збудливим  підліткам
більш характерна  гіпертипія,  тоді  як  тривожним і  емотивним  –  гіпотимія.  Як
зазначає  І.  Трус  [7],  особам  з  вираженими  високими  рівнями  тривожності  та
збудливим,  емотивним,  циклотимним  та  тривожним  типами  акцентуацій
необхідний психологічний супровід.

Таким чином,  серед досліджуваних підлітків  можна було від слідкувати
ряд  особистісних  відмінностей,  що  відображалися  у  проявах  певних  типів
акцентуацій характеру і проявах різних рівнів тривожності.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ВИНИКНЕННЯ
ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Особливістю  науки  ХХІ  ст.  є  увага  до  сфер  наукових  зацікавлень  які
знаходяться на стику різних знань, особливо це стосується психології, яка вступає
у зв’язки з різними природничими та медичними напрямками. Власне, до цього
відносяться питання психосоматики які викликають зацікавлення як психологів
так і медиків. На сьогодні уявлення про психосоматику значно ширше ніж просто
трактування здоров’я та хвороби,  воно розглядаючись  як тілесне відображення
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душевного життя людини. Історичні вчення та сучасні дослідження виникнення,
діагностики та психотерапії психосоматичних розладів покладено різні напрямки
міждисциплінарних знань. 

У  сучасної  діагностиці  підліткових  захворювань  все  частіше
спостерігається  тенденція  до  збільшення  органічних  дисфункцій  в  основі  яких
лежить  психологічна  дисгармонія  астено-невротичного  характеру  (підвищена
втомливість,  дратівливість,  плаксивість,  головні  болі,  розлади  сну,  підвищення
частоти серцебиття, зниження працездатності, неуважність та рухові розлади), що
відповідають  групам  психосоматичних  розладів.  Ця  ситуація  спричинена
різноманітними факторами впливу на організм людини у процесі дорослішання,
як соціальних – навантаження на сферу пізнавальних процесів підлітка, навчання
та соціальної адаптації, неоднозначне та здебільшого з негативними конотаціями
відображення світових тенденцій розвитку суспільства в ЗМІ, як наслідок втрата
підлітком відчуття  соціальної  захищеності  та  стабільності,  до  міжособистісних
можемо  віднести  антагоністичні  відносини  між  членами  сім’ї,  відсутність
емоційної близькості, прояви жорстокості, як наслідок неповні сім’ї, ці фактори
загострюють  індивідуальну  вразливість  підлітка,  що  зумовлює  витіснення  цих
проблем із  внутрішніх  переживань у тілесні  форми прояву. Тому, надзвичайно
важливим  для  психолога  є  вміння  розпізнати  емоційні  переживання  дитини
витіснені  у  соматичні  форми та  вміння  знаходити  адекватні  методи допомоги.
Теоретичне  осмислення  проблеми  психосоматичних  розладів  визначається
підходом не лише професійних але й творчих здібностей психолога.

Психосоматичні розлади мають у собі компоненту соціальної та сімейної
дезадаптації  підлітка.  Тому,  психосоматика  в  контексті  психології  порушує
питання  про  те,  який  із  шляхів  формування  професійного  мислення  був  би
найбільш  успішним:  звернення  до  множинних  психологічних  інтерпретацій
соматичних  захворювань;  керування  практичним  досвідом  аналізу  на  основі
наукових  знань;  виокремлення  певного  загального  принципу,  який  задає
напр’ямок  мислення  психолога,  як  у  практиці  консультування  так  і  в
академічному дослідженні. 

Пошириною причиною виникнення психосоматичних розладів у підлітків є
різні етапи несприятливості в сім’ї, індивідуальна чутливість до стресових станів,
різні  прояви  депресій:  астенічна,  тривожна,  тужлива  та  змішані  типи.  Тому,
специфіка  психосоматичної  психокорекції  повинна  базуватися  на  пинципах
системності,  індивідуалізації  та  опосередкованості.  Слід  наголосити,  що  ідеї
загального дослідження висловлювалися ще з початку виникнення психоаналізу.
Також  відома  в  історії  психології  Вюрцбурзька  школа,  представники  якої
говорили  про  те,  що  істинне  мислення  є  ненаочним,  їхні  міркування  були  на
користь  аргументу  про  те,  що  спроби  візуалізувати  зміст  є  глибинами  його
розуміння. Фактично, намагаючись зрозуміти специфіку функціонування органа,
можна  виокремити  певну  когнітивну  схему,  яка  допоможе  з’ясувати  психічну
символіку  соматичного  захворювання.  Візуалізацію  може  бути  застосовано  не
тільки  у  психологічному  консультуванні,  але  й  у  визначенні  спрямованості
наукового дослідження психосоматичних проблем. 

Психологічними  особистостями  підлітків  із  психосоматичними
захворюваннями серцево-судинної системи є такі чинники:

●  індивідуальна  латентність  та  емоційна  вразливість  до  стресових
ситуацій; ● невротизація особистості у депресивній формі; 

●  акцентовані  вияви  таких  рис  особистості  як  ригідність,  негативізм,
асоціальність та аутизація, що теж може виникати в наслідком захворювання;
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●  підвищена  схильність  до  нав’язливостей  та  фобій;  ●  схильність  до
заниженої самооцінки; 

●  високий  рівень  нейротизму,  емоційної  нестабільності  та  домінування
холеричного типу темпераменту; 

●  несприятливість  сімейної  ситуації,  конфліктність,  тривожність  та
ворожість в сім’ї.  

Також,  психосоматичні  серцево-судинні  захворювання  значною  мірою
зумовлені комунікативними проблемами. Існує безпосередній значущий зв’язок
між  типами  захворюваннь,  такими  як:  есенціальна  артеріальна  гіпертонія,
ішемічна хвороба серця, порушення серцевого ритму, серцевий невроз страху, та
особливостями емоційних станів підлітків. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

На  даному  етапі  розвитку  суспільства  найгостріше  виникає  потреба  у
правовому регулюванні не тільки стосунків між людьми щодо умов соціального
життя.  Актуальним  стає  створення  ефективного  механізму  юридичного
забезпечення відносин, що є результатом тієї чи іншої діяльності людини. Сама
діяльність,  завдяки  своїм  внутрішнім  властивостям  та  соціальній  ролі,  стає
об’єктом правового регулювання. Незважаючи на сталу структуру, вона є дуже
різноплановою за своєю метою, предметом, об’єктом та умовами здійснення, що
надає їй широкі можливості у чіткому розмежуванні певних юридичних понять.

Юридична  діяльність,  як  окремий  вид  соціальної  діяльності,  також
характеризується  певними  рисами.  Вона  відбувається  у  сфері  дії  права  з
використанням правових засобів, здійснюється спеціально уповноваженими на це
суб'єктами,  які  володіють  юридичними  знаннями.  Її  метою  є упорядкування,
узгодження  суспільних  відносин  по  відношенню  до  вимог права,  вирішення
конкретних  життєвих  ситуацій  та  задоволення  на  цій основі  індивідуальних,
групових та загальнолюдських потреб та інтересів.
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Юридична діяльність має організуючий характер, націлена на організацію
дій  інших  суб'єктів  і  значною  мірою пов'язана  з  державною діяльністю. Зміст
юридичної діяльності у кожній конкретній ситуації складають окремі дії юристів,
що націлені на досягнення бажаних правових результатів.

Юридична  діяльність  у  багатьох  ситуаціях  виявляє  елементи  творчості,
індивідуального  підходу,  винесення  конкретного  рішення  на  підставі  загальної
моделі поведінки.

Юридична діяльність своїм правовим впливом пронизує майже всі сфери
суспільного  життя,  які  підлягають  правовому регулюванню.  Таким  чином,  під
юридичною  діяльністю  слід  розуміти  один  з  різновидів  соціальної  діяльності,
який  здійснюється  юристами-фахівцями  з  метою  отримання  правового
результату,  задоволення  законних  потреб  та  інтересів  соціальних  суб'єктів  у
відповідності до вимог права.

Відповідно до загальних положень про психологію діяльності,  юридична
діяльність може бути як індивідуальною (проведення допиту свідків, потерпілих,
бесіда  адвоката  з  підозрюваним),  так  і  груповою  (спільне  виконання  слідчою
групою поставленого перед нею завдання).

Аналізуючи психологічну природу юридичної діяльності слід зауважити,
що  працювати  з  людьми  у  форматі  правового  поля  набагато  складніше,  ніж
фізичними об’єктами,  адже реакції  людини на зауваження,  її  бажання,  мотиви,
емоції  надзвичайно  різноманітні.  Іноді  людина,  для  прикладу  свідок,  говорить
одне, пише інше, думає про третє, а чинить ще інакше [1]. Подекуди він може
тільки робити вигляд, що допомагає в розв’язанні складної справи, а насправді
всіляко намагається її заплутати, завести слідчого у глухий кут. Саме тому об’єкт
права  (керівник  слідчої  групи)  має  чітко  передбачувати  поведінку  й  реакції
людей,  з  якими  йому  доводиться  працювати:  співробітників,  потерпілих,
підозрюваних.  При  цьому  важливим  аспектом  юридичної  діяльності  є  вміння
працівника  правоохоронних  органів  оцінювати  свої  дії  та  дії  інших  за  їх
поведінкою, а не за емоційним ставленням до них.

Психологічна  специфіка  юридичної  діяльності  полягає  і  в  тому,  що
головним  завданням  працівників  правоохоронних  органів  є  забезпечення
найбільш  раціонального  функціонування  всієї  системи  «людина  -  право»,
оптимальне з точки зору правових та психологічних потреб включення фахівців-
юристів у сферу правозастосовних і правоохоронних відносин, відносин у зв’язку
із  судочинством  шляхом  актуалізації  внутрішньої  мотивації  особистості  (за
власною ініціативою, бажанням, волею і вмінням виконувати завдання, що стоять
перед  правоохоронними  органами  та  юриспруденцією  загалом),  підвищення
юридичної  та  етико-психологічної  відповідальності,  вміння спілкуватися,  вести
допит,  налагоджувати  діалог  у  розмові  з  потерпілим,  підозрюваним,  здатність
працювати  в  екстремальних  умовах,  уміння  витримувати  високе  емоційне
напруження, прогностичний характер мислення [5].

Аналізуючи  соціально-психологічні  особливості  юридичної  діяльності,
варто враховувати той факт, що вона належить до тих професій, які передбачають
виконання  службових  обов’язків  у  напружених,  екстремальних,  стресогенних
умовах [2]. Саме тому їй притаманні характеристики так званих критичних видів
діяльності:  вплив  на  особистість  особливостей  соціальної  напруженості,
екстремальність діяльності в контексті підвищеної відповідальності та дефіциту
часу.

Передусім  мова  йде  про  вплив  на  особистість  особливостей  соціальної
напруженості,  дуже  сильних  подразників  і  тривале  домінування  негативних
емоцій  при  нестачі  позитивних.  Помічено,  що  поведінкові  прояви  соціальної
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напруженості  фіксуються  у  зростанні  серед  людей  недовіри  до  влади,
конфліктності  в  суспільстві,  тривожності,  ажіотажному  попиті,  погіршенні
демографічної  ситуації,  постійних стресах і  дистресах.  Соціальна напруженість
виникає внаслідок соціальної дезадаптації, що проявляється в таких формах [1]:

- фізіологічна  дезадатація  певних  прошарків  населення  до  труднощів,
тобто неможливість нормально пристосуватися, наприклад, до підвищення цін без
зниження рівня життя;

- психофізіологічна  дезадаптація  населення,  яка  виражається  в
неусвідомлених  масових  психічних  станах  (тривога,  агресія,  апатія)  у  процесі
пристосування населення до труднощів та соціальних змін;

- соціально-психологічна  дезадаптація,  яка  відтворює  усвідомлені
конфліктні ставлення певних прошарків населення до труднощів і соціальних змін
(підвищена  політизація,  страйки,  незадоволення,  міграція,  еміграція,  розгул
злочинності).

Найпомітнішими формами вияву соціальної  напруженості  є  перш за все
депресія та стрес.

Депресія  –  афективний  стан,  який  характеризується  негативізмом,
негативним емоційним фоном, зміною мотиваційно-когнітивної сфери, загальною
пасивністю поведінки [3].

Людина  в  стані  депресії  відчуває  тяжкі  емоційні  переживання  –
пригнічення,  відчай,  виснаження.  Людина  втрачає  соціальну  опірність,
перебільшує все погане і зводить до мінімуму все добре. Негативні утворення в
подальшому можуть переноситися як на службову, так і  на неслужбову сфери,
спричиняти накопиченню суперечностей у найближчому середовищі.

Соціальний  стрес  –  широке  коло станів  людини,  що виникають  у  неї  в
процесі  діяльності  під  дією екстремальних  впливів;  особливий психічний  стан
людини у стадії пристосування до нових умов існування, викликаний надмірною
психофізіологічною мобілізацією організму.

Юридична  діяльність  в  системі  «людина  -  право»  має  такі  специфічні
психологічні особливості [3]:

- правова  регламентація  діяльності  передбачає  підпорядкування
суворо встановленим нормам закону й обов’язкове їх виконання. Однак із цього
не випливає, що суб’єкт права цілковито обмежений у своїх волевиявленнях щодо
вибору засобів виконання діяльності, її раціональної організації;

- наявність у фахівця-юриста владних повноважень, тобто права та
обов’язку застосування  влади від імені  закону.  За  таких умов стан  підвищеної
відповідальності,  поряд  із  необхідністю  винесення  виважених  рішень,  надає
юридичній діяльності характеру психологічного напруження і може призвести до
появи  негативних  тенденцій,  таких  як  надмірне  чи  нерішуче  застосування
владних  повноважень,  зловживання  службовим  становищем,  сумніви,
побоювання стосовно можливої відповідальності та наслідків;

- наявність  елементів  небезпеки  і  ризику,  в  тому  числі  й  при
прийнятті  рішення,  яке  може  мати  небажані  особистісні  наслідки.  Юридична
практика  свідчить,  що  «владний»  ризик  заохочується  керівництвом,  а
«невладний» характеризується як невиправданий і спричиняє відповідальність;

- охоплення  великої  кількості  службових  ситуацій,  що
унеможливлює чітке планування і прогнозування результатів. Будь-яка ситуація
може  мати  ряд  аспектів,  кожен  із  яких  потребує  своєї  оцінки.  З  цих  причин
визначити  власне ставлення  до конкретного об’єкта  (свідка,  підозрюваного)  не
завжди  просто.  Така  неочевидність  ситуації  потребує  напруження
інтелектуальних, моральних, психологічних зусиль. Водночас слабо прогнозована

66



зміна дій і вчинків, одночасне виконання декількох завдань, іноді таких, що є поза
межами компетенції  (працевлаштування, оздоровлення дітей),  може створювати
умови  для  розвитку  у  працівника  правоохоронних  органів  стану  апатії,
фрустрації, депресії;

- високі  вимоги  до  навичок  професійного  спілкування,  наявність
індивідуальних технік взаємодії і сприймання людей. Працівник правоохоронних
органів  повинен  вміти  швидко  реагувати  на  репліку  співрозмовника,  на
невербальні  прояви  спілкування  (контакт  очима,  жестикуляція),  прогнозувати
можливі варіанти поведінки співбесідника.

Отже,  психологічні  вимоги до особистості  досить  високі  й  неоднорідні,
адже  передбачають  наявність  у  юриста-фахівця  сукупності  якостей,  що  рідко
поєднуються  в  одній  особі.  Зазвичай  вони можуть  компенсуватися  за  рахунок
індивідуального стилю спілкування й діяльності, однак не завжди і не однаковою
мірою.

Соціально-правове  та  морально-психологічне  середовище,  формуючи
юридичну  діяльність,  зумовлює  тип  і  спрямованість  особистості  юриста.
Соціальне  середовище,  морально-правові  відносини  можуть  прискорювати  чи
затримувати  прояв  і  розвиток  особистісних  особливостей,  але  не  можуть
виключати їх наявності.  Соціокультурні та морально-психологічні детермінанти
здійснюють вплив на мотиваційну сферу учасників юридичної  діяльності,  вони
значною  мірою  визначають  ставлення  працівника  правоохоронних  органів  до
себе, людей, юридичної діяльності загалом. Зміни в суспільстві вимагають з боку
юристів  постійної  уваги  до  них,  вивчення  і  врахування  їх  у  повсякденній
практиці. Не менш важливо реагувати на стан морально-психологічного клімату в
колективі,  міжособистісні  зв’язки,  мотивацію  й  комунікації,  укомплектування
посад  здібними,  підготовленими  фахівцями.  Отже,  актуалізується  значення
постаті особистості в юриспруденції, її морально-психологічного потенціалу.
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Проблема  дослідження  конфліктів  набула  особливого  значення  на
сучасному  етапі  розвитку  суспільства,  оскільки  суспільні  науки  тривалий  час
ігнорували  конфлікти.  Демократичні  перетворення  відкрили  двері  для  стихії
конфліктного  розмаїття  в  усіх  сферах  сучасного  життя.  Основним  поняттями
конфліктології  є  людина,  індивід,  малі  групи,  етноси,  нації,  держави,  військо,
сім’я,  політичні  інтереси,  економічні  інтереси,  фінансові  відносини,  сімейні
взаємини,  міждержавні  інтереси,  проблемні  ситуації  різного  типу,  національна
безпека,  творча особистість,  проблемні ситуації  в процесі навчання, виховання,
життя. Фактично, усе, що свідчить про розвиток, дію чи смерть, — проблемне і
конфліктне. Тому можемо стверджувати, що все наше життя та людські стосунки
пов’язані  з  розв’язанням  певних  проблем. Конфлікти  в  сучасному  суспільстві
являють  собою  зародження  та  прояви  об’єктивно  існуючих  соціальних
суперечностей. Суперечності суспільства є специфічним відображенням його суті,
його вирішальною, рушійною силою розвитку. Кожна суперечність специфічно
проявляється  в  контексті  всієї  системи  суперечностей  і  потребує  адекватного
розв’язання.

Суперечність  не  може  існувати  сама  по  собі,  поза  своїми  конкретними
носіями.  У  контексті  конфліктології  ця  властивість  може  бути  позначена  як
біполярність,  що  означає  і  взаємозв’язок,  і  взаємопротилежність.  Справжнє
пізнається на тлі несправжнього – це закон діалектичного розвитку [1].

У  науковій  та  науково-практичній  конфліктологічній  літературі  існує
багато підходів до типологіїї конфліктів. 

За масштабом виокремлюють глобальні та парціальні конфлікти
Класифікацію  конфліктів  в  організації  за  безпосередніми  причинами

виокремлює Л. А. Єршовим:
1. Конфлікти через інформаційні  причини (відсутність,  дефіцит інформації;

хибна  інформація;  відмінності  в  розумінні  важливості  ,  в  інтерпретації
інформації).

2. Конфлікти інтересів (розбіжність виробничих інтересів, різноманітність та
різноплановість особистих інтересів).

3. Конфлікти, породжені особливостями спілкування  (виразні емоції, хибне
тлумачення  та  стереотипність  мислення;  відсутність  зворотнього  зв’язку;
повторювана  негативна поведінка тощо).

4. Організаційно-структурні конфлікти (нерівність щодо влади та авторитету;
відсутність  необхідного  часу;  фізичні,  географічні  чинники,  що  гальмують
співробітництво).

5. Конфлікти системи цінностей ( відмінності  критеріїв оцінювання ідей та
поведінки; розбіжності в цілях та ідеалах).

За ознакою «об’єктивність-суб’єктивність» причини бувають:
1. Ділові конфлікти.  Вони є породженням конкретних об’єктивних причин,

пов’язаних з трудовою діяльністю в організації (суперечності в організації праці,
стилі  керівництва  тощо).  Будь-який  діловий  конфлікт  може  перетворитися  в
емоційний,  коли  об’єкт  конфлікту  втрачає  свою  значущість  для  опонентів.
Здатність переростати в емоційні – найбільша небезпека ділових конфліктів.

2. Емоційні  конфлікти.  Відбуваються  вони  у  формі  перманентно  ворожих
стосунків його учасників, що періодично виникають з різних приводів. Джерела
таких  конфліктів  в  особистих  якостях опонентів,  передусім  в  їх  психологічній
сумісності.

За формою їх вияву розрізняють: 
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1. Внутріособистісні конфлікти. Це конфлікти всередині людини. Вони є
наслідком  неузгодженості  вимог  організації  з  особистісними  потребами,
цінностями  співробітника,  а  також  різноманітних  перевантажень.  За  таких
обставин до конфлікту задіюються однорівневі компоненти духовної  структури
особистості  (наприклад,  зіткнення  життєвих  принципів).  Внутріособистісний
конфлікт  можливий  і  при  зіткненні  різнорівневих  компонентів.  Їх  вивчали
представники психоаналітичного напряму (З. Фрейд, К. Юнг, К. Адлер, К. Хорні)
[4]. Такі конфлікти є важливою проблемою для життєдіяльності організації, вони,
як  правило,  пов’язані  з  істотними  відмінностіми  між  інтересами  справи  і
мотивами, ціннісними орієнтаціями, що реалізуються в повсякденному житті поза
її межами.

Види внутрішньособистісних конфліктів описані К. Левіном [3]:
 «наближення – наближення». Ситуація,  коли індивід змушений вибирати

між двома однаково привабливими альтернативами, що вимагають протилежних
дій;

 «наближення  –  віддалення».  Виникає,  коли  одна  й  та  сама  ціль  є  для
індивіда однаково привабливою і непривабливою;

 «віддалення – віддалення». За таких обставин індивід змушений вибирати
між двома однаково непривабливими альтернативами, оскільки інших немає .

2.  Міжособистісні  конфлікти.  У сфері  виробництва та управління вони
виникають у зв’язку з домаганнями на обмежені ресурси, капітал, робочу силу,
вакантну посаду, через відмінності характерів. Найпоширенішим їх типом є діадні
конфлікти, в які втягнуті дві особи – носії різних цінностей, інтересів, думок. Це
емоційно  запальні,  напружені  конфлікти,  які  мають  відкриту  форму  перебігу.
Однією  з  найпоширеніших  причин  їх  виникнення  в  організаціях  є  порушення
норм  статусно-рольової  поведінки  («конфлікт  рольового  очікування»).
Найчастіше  виникає  на  основі  особистих  симпатій-антипатій,які  тісно
переплітаються з діловими, кар’єрними та іншими інтересами.  Інколи особиста
антипатія  неправомірно  переноситься  на  ділові  відносини,  а  виробничі
суперечності розпалюють особистісні протистояння.

3. Конфлікти між особистістю та групою. Виявляються вони як протиріччя
між  очікуваннями,  вимогами  окремої  особистості  та  сформованими  в  групі
нормами поведінки і  праці.  Спричинюють їх неадекватність стилю керівництва
рівню  зрілості  колективу,  невідповідність  компетентності  керівника  і
компетентності фахівців колективу, неприйняття колективом моральної позиції та
характеру керівника.

4. Внутрігрупові конфлікти. Характерна їх ознака – утягнутість у конфлікт
всієї групи, утворення мікрогруп, які починають діяти як суб’єкти. Внутрігрупові
конфлікти нерідко є продовженням діадного міжособистісного конфлікту, в який
поступово  входить  вся  група,  створюючи  нестерпну  психологічну  атмосферу.
Можуть вони бути і  наслідком розходження принаймі двох поглядів з приводу
вирішення ділового питання. За таких обставин конфлікт каталізує пошук нових
ідей, рішень, в чому полягає його конструктивне значення.

5.  Міжгрупові  конфлікти.  До  цієї  категорії  відносять  конфлікти  у
формальних групах колективу (наприклад, між адміністрацією і профспілками), у
неформальних групах, між формальними і неформальними групами. Виникають
як результат неефективного керівництва , коли функції двох і більше структурних
підрозділів  або  істотно  перетинаються,  або  розходяться  за  результатами,  що
неминуче зачіпає інтереси відділів. Співробітники, забуваючи свої міжособистісні
проблеми,об’єднуються  в  монолітну  групу,  яка  відстоює  свої  потреби.  Для
керівника  така  ситуація  є  вкрай   небезпечною,  оскільки  він  змушений  або
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обстоювати інтереси колективу перед вищим керівництвом і тим самим вступати
з ним у конфлікт, або відмовитися репрезентувати інтереси колективу, ризикуючи
бути підданим груповому неприйняттю.

6. Міжорганізаційні конфлікти. Здебільшого вони розгортаються у формі
конкуренції між організаціями. Їх носіями та виразниками є власники, керівники
вищої  ланки,  а  рядові  співробітники  стають  учасниками  міжорганізаційних
конфліктів рідко.

За тривалістю перебігу фіксують:
1.  Короткочасні  конфлікти.  Найчастіше  вони  є  наслідком  взаємного

непорозуміння чи помилок, що швидко усвідомлюються, і конфлікт дуже швидко
вирішується.

2.  Затяжні  конфлікти.  Пов’язані  з  глибоким  морально-психологічними
травмами або  з  об’єктивними труднощами.  Тривалість  конфлікту  залежить  від
предмету  суперечностей,  характеру  людей,  що  зіткнулися  в  ньому.  Тривалі
конфлікти є дуже небезпечними, оскільки вони надовго фіксують негативний стан
їх  учасників.  Часті  конфлікти  породжують  глибоке  і  тривале  напруження
відносин [2].

За наслідками розрізняють:
1.  Конфлікти,  що  спричинюють  ускладнення.  Симптомами  цього  є

негативна  поведінка,  незадоволення  наслідками їх розв’язання.  Здебільшого це
стосується  методів,  процедур,  які  можуть  посягати  на  гідність  сторін,  або
результатів, які несправедливо фіксують після конфліктну ситуацію. Виникненню
таких суперечностей може сприяти передчасне, неповне врегулювання конфлікту,
незадоволеність  інтересів,  несанкціоновані  чи  непередбачені  обставини,  які
можна  було  передбачити,  переконання  виконати  завдання  без  узяття  на  себе
відповідальності  тощо.  Істотними  є  також  психологічні  чинники:  прагнення
знайти винного, знявши з себе провину; розрахунок на однобічну вигоду; відчуття
тиску і примусу; зміна балансу сил між учасниками конфлікту. 

2.  Конфлікти,  що не мають негативних наслідків.  Передумовою цього є
збереження балансу інтересів сторін, чіткі, коректні процедури їх розв’язання.

За джерелом виникнення бувають:
1. Об’єктивно зумовлені. Такими вважають конфлікти, що породжені

складними  обставинами,  в  яких  опиняються  люди:  незадовільні  умови  праці,
нечіткий розподіл функцій і відповідальності. Саме такі проблеми є потенційно
конфліктними,  тобто  такими,  що  спричиняють  напружену  обстановку,  коли
конфлікт практично неминучий. Тільки змінивши ситуацію, можна погасити такі
конфлікти.  Об’єктивно  зумовлені  конфлікти  виконують  сигнальну  функцію,
вказуючи на неблагополуччя в життєдіяльності організації. ___

2.  Суб’єктивно  зумовлені  конфлікти.  Породжує  їх  дія  особистісних
особливостей  конфліктуючих  сторін,  які  гостро  проявляють  себе  ,
наштовхуючись  на  перешкоди  у  задоволенні  прагнень,  бажань,  інтересів.  При
цьому  прийняте  рішення  здається  помилковим,  оцінка  праці  –  неправильною,
поведінка колег – неприйнятною.

За  службово-комунікативними  напрямами  взаємодії  між  ієрархічними
рівнями класифікують:

1.  «Вертикальні»  конфлікти.  Виникають  вони  у  взаєминах  типу
«працівник-керівник» і  «керівник-працівник»,  що залежить від статусу особи –
ініціатора конфлікту.

2. «Горизонтальні» конфлікти. Ситуація в таких конфліктах розгортається
на  лінії  «працівник-працівник»,  а  ініціатором  його  може  бути  хтось  один  або
одразу обидва працівники.
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КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В
ШКОЛАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Актуальність. Вихованці  дитячих  будинків  й  шкіл-інтернатів
після закінчення школи не мають достатньої фінансової, соціальної і
моральної  підтримку  зі  сторони  суспільства.  Тому  щоб  їм
реалізуватись у цьому житті перш за все потрібно вміти спілкуватися,
встановлювати  стійкі  підтримуючі  контакти  з  людьми,  вміти
переконувати,  приймати  спільні  рішення,  вміти  викликати  довіру
людей до себе.  Вихованці покидають школи-інтернати переважно у
15-16  років,  тобто  у  підлітковому  віці,  тому  дослідження
комунікативних вмінь підлітків, які навчаються в школах-інтернатах
на сьогоднішній день є надзвичайно важливим.

Основна частина. 
Вивчення  проблематики  комунікативних  вмінь  у  підлітків  у  великій  мірі

допомагає  знайти  бажані  ресурси  для  допомоги  та  кращої  адаптації  молодих
людей,  тому  цю  тему  було  описано  у  багатьох  джерелах  (А. А. Кідрон,
Н. В. Кузьміна, В. О. Моляко, В. Купіцина, П. Пілконс, Ф. Зімбардо.)

Діти  з  дитячих  будинків  є  частково  ізольованими  від  зовнішнього  світу,
частина з них жила у неблагополучних сім’ях, які не займалися їх вихованням,
або у сім’ях,  які  здійснювали фізичне чи моральне насильство над ними,  тому
вони є замкнені у собі,  їм важко висловлювати свої почуття і  думки, такі  діти
недовірливі до людей. Ця закритість є найбільш помітною у підлітковому віці,
адже  цей  вік  характеризується  складним  переходом  дитини  у  доросле  життя.
Підлітковий вік характеризується  віковою кризою – дорослішання,  незрозумілі
для  підлітка  морфологічні  і  психологічні  зміни,  які  можуть  супроводжуватися
агресивністю,  тривожністю  у  поведінці.  Підлітковий  вік  –  це  один  з
найважливіших етапів життя людини. В ньому багато джерел і починань всього
подальшого становлення  особистості.  Вік  цей  нестабільний,  ранимий важкий і
виявляється,  що він  більше ніж  інші  періоди  життя,  залежить  від  реальностей
довкілля  [2].  Якщо  у  цьому  віці  не  подолати  комунікативні  бар’єри,  то  у
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майбутньому  таким  дітям  буде  важко  адаптовуватися,  а  також  встановлювати
тривалі та позитивні міжособистісні зв’язки. 

Комунікація – це багатогранна структура міжособистісних і ділових зв’язків
між  людьми,  що  характеризується  обміном  інформації.  Вона  є  частиною
людського  існування,  також  полегшує  співіснування  з  іншими  людьми.
Комунікація  може  відбуватися  і  за  допомогою  мови,  і  навіть  за  допомогою
невербальних жестів [1].

Розрізняють процес комунікації і комунікативні акти, які є його складовими.
Основним завданням процесу комунікації є досягнення соціальної спільності при
збереженні індивідуальності кожного з його учасників.  У комунікативних актах
реалізуються управлінська,  інформативна,  експресивна (пробудження емоційних
переживань) і фактична (пов’язана з установленням контактів) функції. Зважаючи
на велику різноманітність  комунікативних  процесів  і  актів,  їх  класифікують  за
різними ознаками. За типом взаємодії між учасниками виділяють міжособистісну,
публічну і масову комунікації; за засобами комунікації – вербальну і невербальну.
Особливий  інтерес  становить  вивчення  комунікативних  бар’єрів  –  своєрідних
перешкод, які виникають при розповсюдженні і сприйнятті інформації [1].

Для  дослідження  даної  проблематики  були  використані  наступні  методи:
бесіда  та  психодіагностичні  методики:  «Тест  комунікативних  вмінь»
(Л. Міхельсон), «Тест-опитувальник акцентуацій харатеру» (Г. Шмішека), «Шкала
депресії Бека». 

У дослідженні взяли участь вихованці одного з дитячих будинків-інтернатів
м. Львова.

За допомогою методики «Тест комунікативних вмінь» Л. Міхельсона було
виявлено,  що  62% досліджуваних  дітей  мають  добре  розвинуті  комунікативні
вміння, вони легко можуть встановлювати комунікативні зв’язки з оточуючими,
вміють комунікативно співпрацювали, викликають у людей довіру.

У інших досліджуваних – це 38%, гірше розвинуті комунікативні вміння, їм
важко вільно спілкуватися з людьми, вони або уникають людей або проявляють
до  них  агресію  і  тим  самим  відштовхують  від  себе  оточуючих,  не  вміють,  а
найчастіше не хочуть встановлювати комунікативні контакти з оточенням.

Методика «Тест-опитувальник» Г. Шмішека допомогла виявивити наступні
результати:  відсутні  виражені  акцентуації  характеру  у  28%  досліджуваних
підлітків,  у  інших  72%  респондентів  присутні  виражені  акцентуації  такі,  як:
збудливий,  педантичний,  екзальтований,  дистимний,  циклотимічний,
демонстративний,  емотивний,  гіпертимний.  Ці акцентуації  характеру виявляють
певні  тенденції  у  впливі  на  комунікативні  вміння,  окрім  гіпертимного  типу
акцентуації  характеру,  який  характеризується  у  підлітка  такою  рисою,  як
балакучість,  постійна  потреба  у  спілкуванні,  виражений  гіпертимний  тип
акцентуації  характеру  виявлено  у  15%  досліджуваних  дітей.  А  такі  типи
акцентуацій,  як  педантичний  і  збудливий  характеризуються  низьким  рівнем
вміння комунікувати свої потреби близькому оточенню, такі підлітки проявляють
агресію  до  свого  співрозмовника  або  уникають  будь  яких  близьких
комунікативних  зв’язків.  Виражений  гіпертимний  тип  акцентуації  характеру
виявлено у 8% досліджуваних підлітків, а збудливий у 20% досліджуваних осіб.

Завдяки  дослідженню  підлітків  методикою  «Шкала  депресії  Бека»,  яка
визначає  рівень  самопочуття,  ми  отримали  наступні  результати  у  57%
досліджуваних  підлітків  виявлено  симптоми  депресії  на  легкому  рівні  (12-19
балів), у 23% досліджуваних осіб – симптоми депресії на середньому рівні (20-26
балів), вони частіше мають пригнічений настрій, апатію, зневіру у свої сили, страх
перед  невдачею  та  погане  психічне  самопочуття,  15%  респондентів  мають
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відмінне  самопочуття  (0-11  балів),  а  у  5%  досліджуваних  підлітків  виявлено
глибокий  рівень  депресії  який  проявляється  труднощами  в  реалізації  власних
планів, забезпеченні своїх потреб, також ці молоді люди не вміють адекватно до
ситуації відстояти свою думку[3].

Понижений  настрій  і  погане  самопочуття  заважає  молодій  людині  вільно
спілкуватися з оточуючими, відчуває дискомфорт, невпевненість у собі, втрачає
зацікавленість у людях. Циклотимічний, екзальтований, педантичний, збудливий і
емотивний типи акцентуації виявляють вищу тенденцію до реагування пониженим
настроєм, поганим самопочуттям, швидкою втомлюваністю [3].

Висновки  та  рекомендації.  Отже,  на  основі  отриманих  даних  можемо
побачити,  що  діти.  у  яких  погані  комунікативні  вміння,  мають  понижене
самопочуття,  у  них  присутні  акцентуації  характеру,  вони  здатні  проявляти
агресію,  уникають  прямого  спілкування  з  людьми.  Таким  підліткам  потрібна
допомога, для того, щоб у них сформувалося позитивне ставлення до оточуючих,
потрібно  покращити  їхнє  самопочуття,  навчити  правильно  встановлювати
комунікативні зв’язки з однолітками та дорослими. 

Комунікативні  вміння  можна  набути,  вони  піддаються  корекційному
впливові.  Комунікація  є  динамічною системою, яка може за сприятливих умов
піддаватися  розвитку  й  моделюванню.  Щоб розвинути  комунікативні  вміння  у
дітей  можна  застосувати  тренінгові  вправи  комунікативних  здібностей  (пр.
тренінг  асертивності),  індивідуальну  консультацію,  а  також  цим  дітям  можна
допомогти розширити коло їх знайомих, залучати їх до суспільних робіт, таких,
як волонтерство.

Комунікативні  вміння  у житті  кожної  людини є  надзвичайно  важливими,
адже вони є специфічною людською потребую у контакті із зовнішнім світом, бо
у процесі комунікації підліток розвивається, дорослішає і вчиться жити – тобто
нести відповідальність за свої дії.
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ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР, ЩО ВПЛИВАЄ НА
ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ

Актуальність  дослідження  теми  тютюнокуріння  зумовлена  тим,  що  за
останні роки в Україні зростає частка курців. Нікотин виявився психоактивною
речовиною,  яка  з-поміж усіх  ПАР викликає  найвищу  смертність.  Дослідження
ефективності  профілактичних  програм за  останні  10  років  досить  переконливо
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доводять,  що  на  сьогоднішній  день  серед  усіх  психоактивних  речовин  саме
тютюнокуріння  є  основною проблемою, яка  потребує  рішучих  профілактичних
дій.

У  свою  чергу  доведено,  що  ранній  початок  вживання  тютюну  є
передвісником  проблем,  пов'язаних  із  наркотиками  та  алкоголем.  Тютюн  є
легальним  наркотиком,  який  дуже  широко  розповсюджений,  який  руйнує
психічне  та  фізичне  здоров'я  людини і  впливу якого  можна запобігти  шляхом
припинення його вживання.

В основних напрямках політики суспільного здоров'я Всесвітньої організації
охорони  здоров'я  визначено  навіть  кількісні  та  якісні  показники,  на  які  треба
орієнтуватися в європейських країнах для того, щоб зменшити шкоду, якої завдає
тютюн. Так, пропонується до 2015 р. збільшити число некурців принаймні до 80%
серед осіб старших 15 років та біля 100% серед тих, хто ще не досягнув 15 років
[1].

Більшість курців стають такими в підлітковому віці. Дехто, почавши курити,
залишається  вірним цій  звичці  впродовж усього життя.  Інші,  зробивши першу
затяжку, вирішують, що більше не куритимуть ніколи. Для того, щоб хоч якось
запобігти  курінню  підлітків  чи  обмежити  його  поширення,  було  виявлено
фактори, що прогнозували б початок куріння. Це дало б змогу заздалегідь виявити
всіх схильних до куріння і працювати з ними.

Дану  проблему  досліджували Н. С. Алпатова, Т. І. Андреєва,
О. М. Балакірєва,  Н. А. Заікін,  В. Ф. Моргун,  Р. Я. Левін,  Н. О. Рингач,
К. В. Сєдих, С. Л. Соловйова, С. Ф. Смагін, Г. Філатова, О. О. Яременко.

Соціальна  обумовленість  куріння,  природно,  не  усвідомлюється  самими
курцями.  Тут має місце яскравий прояв універсальної  похибки атрибуції,  коли
свою  залученість  до  куріння  молодi  люди  пояснюють  переважно  не
ситуативними,  а  диспозиційними  впливами,  створюючи раціоналізації  типу  «я
курю, тому що це дозволяє мені зняти напругу». Куріння дійсно може знімати
напругу, але не завдяки своїм сумнівним седативним чи анксіолітичним ефектам,
а  тому,  що  через  переживання  уявного  спілкування  воно  здатне  тимчасово
знімати стан соціальної фрустрації.

Розглянемо переваги куріння, які суб’єктивно відчуває курець [2, с.54].
Курці можуть відчувати емоційні, психологічні, соціальні переваги куріння.

Емоційні переваги:
  досягнення приємного чи розслабленого настрою;
  стримування негативного настрою: зменшення тривоги, напруженості.

Психологічні  переваги. Паління  допомагає  підлітку  справитися  з  такими
явищами, як:

  відчуття складності при контактах з людьми;
  соціальна напруженість;
  нудьга;
  труднощі взаємин;
  уникнення складних ситуацій;
  стрес.

Соціальні переваги:
  задоволення від суспільної діяльності;
  відчуття себе частиною колективу;
  установлення дружніх взаємин.

Більшості  людей вдається справлятися з  найбільш стресовими ситуаціями
їхнього  життя  за  допомогою  куріння,  так  деякі  намагаються  «придумати
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своєрідний ритуал» [4]. Таким ритуалом не раз чута будь ким зі нас фраза: «піду
покурю, заспокоюся».

Серед підлітків висока ймовірність куріння з метою контролю стресу, якщо
вони  відчувають  брак  соціальної  підтримки  [3].  Підліткам-курцям  важче
вгамовувати  свій  гнів  і  вони  з  більшою  ймовірністю  виявляють  соматичні
симптоми на тлі тривоги, аніж ті, хто в стані стресу не звертається за допомогою
до  сигарети.  Деякі  дівчата  вважають  куріння  одним  із  способів  поліпшити
власний імідж серед однолітків. Скарги на часті тривоги і депресії також більш
характерні для тих підлітків, особливо дівчат, які регулярно курять [3].

При цьому, емоційні проблеми можуть бути не тільки причиною куріння,
але і його наслідком.

Групу досліджуваних склали 50 підлітків (25 хлопців та 25 дівчат). Це учні
8-9 класів шкіл с. Колоденці Львівської області. Вік досліджуваних 14-15 років. Із
досліджуваними було використано такі методики:

1. Опитувальник для оцінки структури залежності.
2. Методика  «Шкала  тривожності»,  розроблена  за  принципом  «Шкали

ситуаційної тривоги «Кондаша».
Дослідження  типів  мотивації  куріння  показало,  що  найбільш  у  дівчат

домінує мотив зв’язку куріння з позитивним емоційним станом – 38%, це вказує,
на прагнення підлітків отримати задоволення від куріння, розслабитись, відчути
себе комфортніше.  28,7% використовують куріння як  підтримку при  нервовій
напрузі.  Курінням  вони  намагаються  подолати  негативні  емоції,  заспокоїтись.
Групі підлітків дівчат (24%), для яких переважаючим типом залежної поведінки
від тютюну є «потреба маніпулювати сигаретою», подобаються всі маніпуляції,
пов’язані   з  процесом  куріння.  Психологічна  залежність  від  сигарети
проявляється  у  сильному  бажанні  закурити  (16%)  для  цього  мотиву  також
характерною  є  не  лише  психологічна,  а  й  фізіологічна  залежність. «Звичка»
(10%),  особливо  у  дівчат  свідчить,  про  вже  наявну  виражену  фізіологічну
залежність  від  тютюну.  Найменше  в  дослідженні  виявлено  мотив  «бажання
отримати стимулюючий ефект від куріння» це – 8%, вони впевненні, що сигарети
наділені тонізуючою дією, вони надають бадьорість, знімає втому тощо. 

Дослідження  типів  мотивації  куріння  показало,  що  найбільш  у  хлопців
домінує  мотив «на  подолання  негативних  емоційних  станів». 32%  підлітків
хлопців використовують куріння як підтримку при нервовій напрузі.  Курінням
вони  намагаються  подолати  негативні  емоції,  заспокоїтись.  Групі  підлітків
хлопців (28%), для яких переважаючим типом залежної від тютюну поведінки є
«потреба  маніпулювати  сигаретою»,  подобаються  всі  маніпуляції,  пов’язані   з
процесом  куріння,  таким  чином  вони  себе  відчувають  дорослими  чоловіками.
Далі однакову кількість зайняли мотиви зв’язку куріння з позитивним емоційним
станом  та  психологічна  залежність.  Зв’язок  куріння  з  позитивним  емоційним
станом  вказує,  на  прагнення  підлітків  отримати  задоволення  від  куріння,
розслабитись,  відчути себе комфортніше.  Психологічна залежність від сигарети
проявляється у сильному бажанні закурити, для цього мотиву також характерною
є  не  лише  психологічна,  а  й  фізіологічна  залежність. Мотив  «звичка»  у  18%
хлопців свідчить, про вже наявну виражену фізіологічну залежність від тютюну.
Найменше в дослідженні виявлено мотив «бажання отримати стимулюючий ефект
від куріння» це – 10%, вони впевненні, що сигарети наділені тонізуючою дією,
вони надають бадьорість, знімає втому тощо. 

Таким  чином,  куріння  підлітків  є  досить  розповсюдженою  звичкою,
пов’язаною  з  емоційними  стресовими  ситуаціями,  потребою   в  збереженні
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відчуття психологічного комфорту і  обмеженням нервово-емоційної  напруги та
маніпуляція з сигаретою.

Отже, результати відносно шкільної тривожності дівчат виявились такими:
нормальний  рівень  шкільної  тривожності  у  76%,  дещо  підвищений  рівень
шкільної тривожності у 16%, високий рівень шкільної тривожності у 8% та дуже
високий рівень  шкільної  тривожності  відсутній.  У  хлопців  нормальний  рівень
шкільної  тривожності  у 80%,  дещо підвищений  рівень шкільної  тривожності  у
16%, високий рівень шкільної тривожності у 4% та дуже високий рівень шкільної
тривожності відсутній.

Розглянемо результати за наступною шкалою – самооціночна тривожність.
У дівчат виражена таким чином – нормальний рівень самооціночної тривожності
у  28%,  дещо  підвищений  рівень  самооціночної  тривожності  у  24%,  високий
рівень самооціночної тривожності у 32% та  дуже високий рівень самооціночної
тривожності у 16%. У хлопців нормальний рівень самооціночної тривожності у
32%, дещо підвищений рівень самооціночної тривожності у 36%, високий рівень
самооціночної  тривожності  у  24%  та  дуже  високий рівень  самооціночної
тривожності у 8%.

Розглянемо результати за останньою шкалою – міжособистісна тривожність.
У  дівчат  вона  виражена  таким  чином  –  нормальний  рівень  міжособистісної
тривожності у 20%, дещо підвищений рівень міжособистісної тривожності у 24%,
високий  рівень  міжособистісної  тривожності  у  36%  та  дуже  високий рівень
міжособистісної  тривожності  у  20%.  У  хлопців  нормальний  рівень
міжособистісної  тривожності  у  20%,  дещо  підвищений  рівень  міжособистісної
тривожності у 24%,  високий рівень міжособистісної тривожності у 40% та  дуже
високий рівень міжособистісної тривожності у 16%.

Отже,  ці  результати  свідчать  про  те,  що  у  дівчат  та  хлопців  шкільна
тривожність  на нормальному рівні,  самооціночна – на  високому рівні  та  дещо
підвищеному, те ж стосується і міжособистісної тривожності. Тобто, попередня
методика  свідчила,  що  домінуючим  мотивом  була  спрямованість  куріння  на
подолання негативних емоційних станів та прагнення на отримання позитивного
стану.  Дана  методика  виявила  те,  що  підлітки  дійсно  схильні  відчувати
самооціночну  та  міжособистісну  тривожність,  що  є  психологічним  фактором
залежності від тютюну.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ
ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку
суспільства є досить доцільним вивчати психічні процеси та їх розвиток у дітей
молодшого шкільного віку. Оскільки сучасне суспільство  дуже  зацікавлене  в
здоровому й здібному поколінні, що розвивається.

Для того щоб дитина успішно вчилася, необхідно допомогти їй у розвитку
психічних  процесів  та  установленні  психічних  функцій.  Для  цього  необхідно
знати  психологію  молодшого  шкільного  віку,  яка  базується  на  особливостях
розвитку теоретичного мислення, пам’яті, процесах сприйманнях, уваги, здібності
до саморегуляції,  усвідомленні  свого особистого відношення до світу,  на зміні
змісту внутрішньої позиції дітей, на зміні самооцінки, саме у цей вік складається
характер та формується інтерес до змісту учбової діяльності, до одержання знань
[4].

Пам’ять  молодших  школярів  відіграє  важливу  роль  у  засвоєнні
навчального  матеріалу,  оволодінні  новим  соціальним  досвідом:  знаннями,
уміннями,  навичками.  Відбувається  зміна  співвідношення  між  різними  видами
пам’яті  порівняно з дошкільним віком. Зростає значення довільної й словесно-
логічної пам’яті [2].

Увага  молодшого  школяра  ще  значною  мірою  мимовільна,  але  все
більшого значення набуває довільна. Учень може зосереджуватись на тому, що
говорить вчитель, показує у підручнику, на дошці. Водночас, стійкість довільної
уваги  незначна,  і  тому  вчитель  повинен  спиратись  на  мимовільну увагу  учня,
використовуючи значну кількість наочності.

Мислення  молодшого  школяра  зазнає  глибоких  змін,  які  стосуються
операцій,  видів  та  форм  мислення,  зростає  роль  понятійних  і  абстрактних
компонентів  мислення порівняно з  його образними і  конкретними складовими.
Проте  практична  дія  та  образ  залишаються  важливими  опорами  мислення
молодшого  школяра,  особливо  при  розв’язанні  складних  для  нього  задач.  У
зв’язку з цим, ми вважаємо, є актуальним питання дослідження пам’яті, мислення
та уваги молодшого школяра [3].

Метою  даного  дослідження  було  виявлення  індивідуальної  специфіки
психічних процесів.

У дослідженні брали участь 30 учнів другого класу та 30 учнів четвертого
класу, віком 7-10 років.

У ході даного дослідження було використано методику «Визначення типу
пам’яті»,  методику  «Визначення  продуктивності  і  стійкості  уваги»,  методику
«Визначення  швидкості  мислення»  та  анкету  для  оцінювання  рівня  шкільної
мотивації в адаптації Н. Лусканової (модифікована).

За  результатами  методики  «Визначення  типу  пам’яті»  другого  класу
одержано  такі  дані:  у  шістнадцяти  учнів  переважає  слухова  пам’ять  (53%),  у
восьми учнів  переважаючою є зорова  пам’ять  (27%),  моторно-слухова пам’ять
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характерною є для одного учня (3%) та комбінована пам’ять  переважає у п’яти
учнів  (17%). Щодо  діагностики  на  виявлення переважаючого  типу  пам’яті  в
учнів  четвертого  класу  одержано  такі  результати:  у  десяти  учнів  переважає
слухова пам’ять (33%), у восьми учнів переважаючою є зорова пам’ять (27%), у
дев’яти учнів переважає моторно-слухова пам’ять (30%) та комбінована пам’ять
характрена трьом учням (10%).

При діагностиці учнів другого і четвертого класу щодо визначення рівня
продуктивності і стійкості уваги, можна зробити такі висновки: для учнів другого
класу найбільш характерним є середній рівень продуктивності і стійкості уваги
(33%),  в  учнів  четвертого  класу  переважає  високий  рівень  продуктивності  і
стійкості уваги (50%). Найменша кількість учнів другого класу (10%) мають дуже
низький  рівень  продуктивності  і  стійкості  уваги.  В  учнів  четвертого  класу
відсутні низький і дуже низький рівні продуктивності і стійкості уваги (0%).

Щодо діагностики швидкості мислення учнів другого і четвертого класів,
можна зробити  такі  висновки:  для  учнів  другого класу найбіль  характерним є
середня швидкість мислення (30%), для учнів четвертого класу хороша швидкість
мислення (37%).  Найменше в учнів  другого класу присутня хороша швидкість
мислення  (13%),  в  учнів  четвертого  класу  найменший  відсоток  має  інертне
мислення (3%).

Щодо рівня шкільної мотивації учнів другого та четвертого класів, можна
зробити такі висновки: для учнів другого класу найбільш характерним є високий і
середній  рівні  шкільної  мотивації  (30%),  для  учнів  четвертого  класу  найбільш
характерним є шкільна дезадаптація (40%). У другому класі найменший відсоток
учнів  мають  шкільну  дезадаптацію  (10%),  в  учнів  четвертого  класу  зовнішня
мотивація та низький рівень адаптації(10%).

При  обробці  результатів  дослідження  здійснювався  кореляційний  аналіз
отриманих даних. За результатами кореляційного аналізу учнів 4 класу виявлено
кілька взаємозв’язків. Серед них варто виділити прямий кореляційний зв’язок між
високим рівнем швидкості мислення  та дуже високим рівнем продуктивності і
стійкості  уваги.  Можна припустити,  що це  зумовлено тим,  що високий рівень
стійкості  уваги  вимагає  високої  швидкості  та  активності  мислення.   Вони
здійснюють позитивний вплив на рівень навчальної діяльності учнів, є важливими
факторами її успіху. 

Також  виявлено  прямий  зв’язок  між рівнем швидкості  мислення  нижче
середнього  та  низьким  рівнем  продуктивності  і  стійкості  уваги.  Можна
припустити,  що  прямий  зв’язок  зумовлений  тим,  що  при  нижчій  швидкості
мислення  знижується  стійкість  уваги,  що  призводить  до  відволікання  учня  на
побічні стимули, що може призвести до зниження ефективності навчання.

За  результатами  кореляційного  аналізу  учнів  2  класу  також  виявлено
кілька взаємозв’язків. Серед них варто виділити прямий кореляційний зв’язок між
високим рівнем швидкості мислення  та дуже високим рівнем продуктивності і
стійкості  уваги,  це  зумовлено тим,  що високий рівень  стійкості  уваги вимагає
високої швидкості та активності мислення.

Також  виявлено  прямий  кореляцій  кореляційний  зв’язок  між  хорошою
швидкістю мислення та високим рівнем продуктивності і стійкості уваги. Можна
припустити,  що хороша швидкість  мислення учня потребує   здатності  швидко
переводити увагу з  одного предмета  на  інший чи з  одного виду діяльності  на
інший, а також утримувати в центрі уваги одночасно кілька предметів чи робити
одночасно кілька дій.

Прямий  кореляційний  зв’язок  також  виявлено  між  рівнем  швидкості
мислення нижче середнього та низьким рівнем продуктивності і стійкості уваги в
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учнів 2 класу, це зумовлено тим, що при нижчій швидкості мислення молодший
школяр  не здатний тривалий час зосереджуватися на одному предметі та швидко
переводити увагу з одного предмета на інший.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМІННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЇ ПОВЕДІНКИ У
КОНФЛІКТІ

Сучасний  етап  дослідження  гендерних  відмінностей  набирає
великих обертів,  вони займають  своє  законне  місце  в  освітніх  та  громадських
проектах в усьому світі.

Аналізуючи типові  ґендерні  властивості,  дослідники стверджують,  що в
уявленнях  молодого  покоління,  психологія  чоловіка  лишається  орієнтована
переважно  на  виконання  професійних,  соціальних  ролей,  тобто  на  предметно-
інструментальну  діяльність  у  колі  людських  контактів,  а  жінки  –  на  сімейні,
побутові ролі, на емоційно-регулюючу діяльність. Таким чином, зазначені якості
умовно  об'єднуються  у  групи  ділових,  комунікативних  якостей,  особливостей
ставлення  до  себе,  зовнішні  дані.  Воля,  інтелект,  самовпевненість,  –  ці
характеристики  більше  притаманні  чоловічому  характеру;  жінкам  притаманні
більш комунікативні, моральні та соціально-перцептивні якості. 

Кожна здорова особистість відображає і  засвоює традиційне розрізнення
типово чоловічої і жіночої поведінки як, відповідно, домінуючої та другорядної.
Адже  індивід  народжується  не  тільки  індивідом  певної  статі,  а  взагалі
особистістю,  живою  істотою,  яка  «приречена»  на  взаємодію  зі  світом.  У  цій
взаємодії вона повинна займати певне місце, якось впливати на оточуючий світ.
Особистість  одночасно  опановує  середовище,  підпорядковує  його  собі  і  сама
піддається його впливам. 

Українські  науковці  Т.  Говорун  і  О.  Кікінеджі  тлумачать  ґендер  як
соціально-психологічну  характеристику,  набуту  у  процесі  соціалізації,  яка
формує  людину  як  чоловіка  чи  жінку  і  значною  мірою  визначається
особливостями культури, традицій,  вихованням та соціальними очікуваннями
[1].

Фемінність  і  маскулінність,  як  компоненти  гендерної,  ідентичністю
вважаються  дуже  істотними  характеристиками  особистості,  що  визначають
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ґендерні особливості особистості, вважаються ознаками мужності чи жіночності.
Розглянемо це детальніше. 

Маскулінність і  фемінність – це властивості,  що традиційно вважаються
чоловічими  або  жіночими,  певними  психологічними  характеристиками
особистості, які визначають відповідність власній психологічній статі, ґендерним
ролям  та  стереотипам,  формам  поведінки,  стилям  і  способу  життя,  а  також
особливості  самореалізації,  формування  цінностей,  установок,  світоглядних
позицій. Маскулінність і фемінність втілюють також певний статевий символізм,
пов'язаний  з  буденним  абсолютизуванням  психофізіологічних  і  соціальних
відмінностей  статей,  ототожнюючи  чоловіче  з  активно-творчим,  соціальним,
жіноче – з пасивно-репродуктивним, природним [2].

Тривалий час вважалося, що маскулінність та фемінність – це протилежні
полюси  однієї  шкали,  тобто  висока  маскулінність  розглядається  як  низька
фемінність  (і  навпаки).  В  сучасних  психологічних  концепціях  статі  і  статево-
рольової поведінки ці властивості розглядаються, як відносно незалежні один від
одного  конструкти.  Тобто  можливий  одночасно  високий  розвиток  обох
характеристик, або одночасно низький рівень цих статево-рольових проявів. 

Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності в одній людині
(незалежно від її статі) отримало назву андрогінність. 

Андрогінність  –  система  властивостей  особистості,  характеристик
поведінки,  можливостей  і  сподівань,  пов'язаних  із  поєднанням  в  індивіді
маскулінних і фемінних рис [2].

Досить багато моделей поведінки, якщо не всі, закладаються в ранньому
дитинстві.  І. Таннен,  спостерігаючи  за  стилями  та  формами  спілкування
хлопчиків  і  дівчаток,  вивела  кілька  цікавих  закономірностей,  які  можна
екстраполювати  на  поведінку  дорослих  чоловіків  і  жінок.  Природно,  це  не
означає,  що  абсолютно  всі  хлопчики  і  дівчатка  використовують  закладені  в
дитинстві програми спілкування. Відмінностей в стилях спілкування хлопчиків і
дівчаток багато. Є, однак, два основних, з яких випливають всі інші [3]: 

1) Дівчатка сконцентровані більше на важливості спілкування, а хлопчики
на статусі спілкування. 

2) Для дівчаток важливий сам процес спілкування, тоді як для хлопчиків –
його результат. Як наслідок, дівчатка воліють уникати тих ігор, в яких одна з них
може бути кращим за інший,  і схильні вибирати ті,  в яких вони всі на рівних.
Вони з великим задоволенням грають в маленьких групах або з одною кращою
подругою.  Адже саме  при такому «камерному»  спілкуванні  можна налагодити
близькі  дружні  відносини,  поділитися  секретами,  обмінятися  враженнями.  З
раннього  дитинства  дівчатка  знають,  що  якщо  вони  будуть  звучати  занадто
самовпевнено, то не будуть мати успіх у своєму колі. Тому вони вчаться говорити
таким  чином,  щоб  збалансувати  власні  інтереси  з  інтересами  партнерів  по
спілкуванню. 

Виявлено, що у всіх конфліктних ситуаціях, що виникають в сімейному і
домашньому  колі,  жінки  проявляють  більше  терпимості  і  прагнення  до
компромісного примирення інтересів. У чоловіків дана тенденція виражена слабо.
У  конфліктах  чоловіки  частіше  вдаються  до  «міцних»  виразів  і  нецензурної
лайки, а жінки швидше готові заплакати. Проте з часом реакція змінюється і в
деяких  жінок-керівників  (особливо  в  більш  досвідчених  і  старших  за  віком),
проявляється та ж тенденція, що і в чоловіків, – до «міцних» виразів [4]. 

Встановлено,  що  емоційно-орієнтовані  форми  з  віком  втрачають
популярність, зберігаючи високу частоту використання лише у 10 осіб з яскраво
вираженою  феміністю,  а  проблемно-орієнтовані  форми  конфліктної  поведінки,
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навпаки, використовуються частіше, але їх застосування сильно залежить від роду
проблем, з якими стикається суб'єкт. Показано, що не тільки вік впливає на вибір
тієї чи іншої форми протистояння конфліктних ситуацій, – не меншу роль грає і
приналежність  людини  до  великого  і  малого  соціуму  –  етнічної  групи  і
соціального прошарку, прийняття ним певної соціальної ролі, а також придбаний
соціальний досвід [4]. 

Виявлено,  що  жінки  чекають  і  переживають  неприємності,  пов'язані  з
конфліктними  ситуаціями,  значно  частіше,  ніж  чоловіки;  останні  воліють
активний  вплив  на  проблемно-конфліктні  ситуації,  тоді  як  жінки  –  емоційно-
експресивні форми впливу; в конфліктних ситуаціях жінки середніх років і більш
старшого віку частіше орієнтуються на підтримку сім'ї,  а не друзів, бо останнє
більш  характерно  для  чоловіків  і  молодих  жінок.  У  процесі  конфлікту  жінки
частіше згадують минулі образи, «старі гріхи» і помилки, допущені в минулому.
Чоловіки ж у конфліктній ситуації  нечасто згадують минулі промахи, а більше
дотримуються проблеми, через яку стався конфлікт. 

Показано,  що  при  вирішенні  конфліктів  жінки-керівники  більше
орієнтуються  на  чужу  думку  і  прислухаються  до  нього,  що  додає  велику
значущість ролі посередника у вирішенні конфлікту за участю жінок. Чоловіки-
керівники вибирають посередника з  його діловим і  статусних параметрами без
урахування зовнішніх даних, а жінки-керівники надають значення і зовнішності
посередника [4]. 

Відзначаються  взаємозв'язку між вибраними керівниками та  персоналом
стратегіями  конфліктної  взаємодії  і  статевими,  гендерними  особливостями.
Поведінка чоловіків-керівників у конфліктах в чому залежить від статі опонента і
змінюється  в  залежності  від  нього.  Жінкам  при  реалізації  своїх  початкових
завдань  властива  більш виражена  установка  на  активізацію  інших  людей,  ніж
чоловікам,  які  в  аналогічній  ситуації  частіше  схиляються  до  більш пасивному
поведінці. Чоловіки більш чітко розглядають і розрізняють конфліктні ситуації,
ніж жінки, і диференціюють свою поведінку в залежності від сфери конфлікту. 

Отримано  дані  про  те,  що  жінки-менеджери  частіше  використовують
особистісно-емоційну  і  ділову  сферу  вирішення  конфліктів,  тоді  як  чоловіки-
менеджери – інструментальну і ділову [4]. 

При подоланні конфліктів у чоловіків-керівників більш явно на відміну від
жінок-керівників  виражені  конкуренція  і  особливо  компроміси.  У  жінок-
керівників  –  співробітництво  і  пристосування.  Стратегія  уникнення  (ухилення)
використовується в однаковій мірі часто і чоловіками, і жінками-керівниками. 

Схильність особистості до конфліктних взаємодій може бути пов'язана не
тільки з віком, що визначає вибір тієї чи іншої форми протистояння конфліктних
ситуацій,  але  і  професійним  стажем,  характером  професійної  діяльності,
приналежністю людини до чоловічої або жіночої статевої групі, на превеликий
або малому соціуму – етнічної групи і соціальної верстви, прийняття ним певної
соціальної ролі, а також з соціальним досвідом в цілому [3]. 

Р. Березовська,  І.  Грошев  пишуть:  «Жінки  гірше  справляються  з
емоційними  проблемами  і  виникаючими  труднощами,  сильніше  переживають
сімейні й особисті конфлікти» [3]. 

Е. П. Ільїн пише: «Жінки відчувають пригніченість, прагнуть думати про
можливі  причини  свого  стану.  Ця  реакція  призводить  до  нав'язливого
фокусуванню на проблемі і збільшує вразливість жінки по відношенню до стрес-
фактору. Чоловіки навпаки, намагаються відгородитися від депресивних емоцій,
концентруюся  на  чомусь  іншому,  наприклад,  здійснюючи  фізичну  активність,
щоб таким спосіб розрядити виникло негативне напруга» [4, с. 359]. 
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Чоловіки і жінки по-різному вирішують конфліктні ситуації, що виникають
в сімейному і домашньому колі. Жінки виявляють більше терпимості і прагнення
до  компромісного  примирення  інтересів.  Чоловіки  у  цій  ситуації  частіше
вдаються до «міцним» виразами і лайкам, а жінки швидше готові заплакати. 
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ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Відтворення і розвиток життя і діяльності людини є початковим, основним
і кінцевим результатом, умовою, змістом і метою буття людини.

Головними  діючими  особами  (суб’єктами)  у  цьому процесі  є  Людина  і
Колектив  (державне  утворення,  держава).  Роль  людини,  як  частки  цілого  для
окремої  особистості  не  є  постійною.  Зростаючи,  людина  творить  державу,
суспільство,  як  частку  свого  світогляду,  діяльності  і  буття.  А  цей  процес
взаємодії, переходу особистості на рівень суспільних інтересів є соціалізацією. І
навпаки, коли людина нехтує суспільними інтересами і вирішує свої, егоїстичні
інтереси, веде її до антисоціальних вчинків.

Цій  взаємодії,  збалансованому  співвідношенню  інтересів  особистості  і
колективу приділяється  постійна і  значна увага,  насамперед,  держави. Багато з
цього  приводу  наукових  розробок,  правових  актів,  але,  з  другого  боку  анти
суспільних вчинків, з боку окремих осіб досить багато. 

Сдається це, на наш погляд, зокрема тому, що й досі наука не виробила і не
запропонувала об’єктивних критеріїв  оцінки рівня соціалізації  особистості  і  не
впровадила для цього відповідний нормативний акт (наприклад, не застосовується
для людини Соціальний паспорт) 

Тому  в  нашій  роботі  ми  ставимо  за  мету  обґрунтувати  організаційні
управлінські  заходи,  які б дозволяли систематично (раз в 2-3 роки) проводити,
відповідно до закону, оцінку рівня соціалізації особистості (проводити своєрідну
люстрацію).

Для цього розглянемо далі змістовний склад інтересів (потреб), людини і
суспільства і процес взаємодії  людини і  колективу. Виявляється, що показники
потреб і інтересів людини і колективу фіксуються в цілому ряді організаційно-
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розпорядчих, уставних документах. А от процес взаємодії, реалізації інтересів не
регламентовано. 

На сьогодні зміст інтересів суспільства (держави) найбільш концентровано
викладено в Основному законі держави. Зміст інтересів окремої особи, її права і
обов’язки  також  зафіксовані  в  Конституції  (та  деталізовано  в  інших
загальнодержавних  нормативних  актах).  Їх  реалізація  здійснюється  за  участю
відповідних державних інституцій. 

А  от  проміжний  етап  –  етап  засвоєння  людиною  цих  норм  і  правил,
нормативно не відрегульований (крім атестації робітників на виробництві). І є так,
що гарантом додержання державних інтересів, додержання конституційних норм
виступає  Президент  країни,  а  інтересів  особи  –  сама  людина,  то  перехідний
процес – соціалізація, не персоніфікований, своєчасно системно не перевіряється і
Розпорошений по різним відомствам, якій застосовують у відповідних випадках,
наприклад, КЗОП, карний кодекс, податковий кодекс і таке інше. 

І це, на наш погляд, є однією причиною того, наприклад, що задекларована
в конституції  норма,  про те,  що «людина, її  життя і  здоров’я,  честь і  гідність,
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»
(стаття 3 [1.]) не виконується у поширених масштабах.

Так,  один із  дослідників  цих процесів  відмічає:  «від  1991 до 2008 року
влада призвела до зменшення населення України з 52 до 46 мільйонів, зруйнувала
промисловий комплекс і позбавила трудящих праці, призвела до витіснення 5-6
мільйонів українців з України закордон у пошуках заробітку. Вона призвела до
погіршення  стану  здоров’я,  пониження  освітнього  рівня,  моральної  деградації
нації,  сумних фактів». І далі: «ідейний і моральний стан провідної верстви, що
владарює  Україною  від  проголошення  незалежності  і  дотепер,  бачимо  за
наслідниками її діяльності. Ця діяльність спонукувана не бажанням добра Україні,
а прагненням до особистого збагачення і є злочинною» [2,2]. 

Це  сталося  з  того,  що  соціалізація,  як  базова  категорія  цивілізації  і
культури, не відокремлена в особливий інститут і відсутня держава установа, що
оцінює  рівень  соціалізації  і  робить  відповідні  висновки.  (Є  соціологія,  є
психологія людини, професійна підготовка, але ж цього сьогодні недостатньо). 

Наступною  проблемою (а  може й  першою  причиною!)є  те,  що,  «жодна
ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова» (стаття 15) [1]. 
От і виходить, що суспільне життя України як «Вавилонське стовпотворіння»

А не краще б  було в  цій  статті  повторити  текст,  відбитий у  Преамбулі
«забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя» є головна ідеологія
діяльності держави і суспільства?

Тому  здається  обґрунтованим  виділення  процесу  соціалізації  в  окремий
самостійний об’єкт. І далі під нього трансформувати освіту в початковій школі,
ввести  курс  «Соціалізація»  скоротивши  часи  на  математику,  хімію,  фізику…
навчити  людину  писати  наукові  автобіографії  видатних  постатей  суспільства,
навчити  розробляти  особисту  автобіопрогностику,  навчити  рефлексії  (3,134).
Закласти культуру написання Родовіду (Домостроя). Виходячи з того, що людина
може  існувати  одним  з  двох  способів  (1й  –  людина  не  виходить  за  межі
безпосередніх відносин, в яких живе; 2й – людина навчається рефлексії, виходить
думкою  за  межі  оточуючого  процесу,  стає  під  ним)  [3,100].  Слід  побудувати
систему атестації, її соціальної зрілості її потреб і здібностей для їх задоволення.
Слід  вчити  людину  знанням  особистого  життя  (онтогенезу)  і  знанням  життя
людини взагалі, як виду (філогенезу), самоменеджменту. Тільки таке виховання
буде  сприяти  появі  людини,  яка  збагне  провідну  роль  влади  в  суспільстві
(сутність держави). І що формувати владу треба не з каламбуру двохсот партій, а
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делегувати  у  владу  всіх  рівнів  на  виборах  кандидатів  на  умовах  конкурсу  від
галузевих профспілок (бо вони нас годують) та територіальних громад (які є міні
державами),  проводити  в  життя  принцип  поєднання  інтересів  особистості,
колективу і суспільства.

Отже,  процес  соціалізації,  як  показує  огляд  цієї  проблеми,  є  загальній
суспільний  процес,  він  потребує  окремої  організації  і  управління,  контролю
управлінських  рішень  на  всіх  рівнях  і  індивідуальної  і  суспільної
відповідальності.

Література 

1. Конституція України. 1996 р.
2. Лук’яненко Л.Г. За українську Україну. Цивілізаційний вибір України.

К. – 2009 р.
3. Колпаков  В.М.  Самоменеджмент:  навч.  посіб.  -  К.:АП  «Видав.  дім

«Персонал» 2008.

Н.М. Шувар, к.б.н., доцент кафедри психології 
Львівського інституту МАУП

КАЗКА ЯК МЕТОД СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДЛЯ
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Щаслива,  психологічно  і  фізично  здорова  дитина  –  такою  хоче  бачити
свою  дитину  кожна  мати  і  батько.  Такою  вона  потрібна  суспільству.  Кожен
дорослий замислюється над тим, як її виховати саме такою. Що потрібно для того,
щоб  малюк  зміг  самостійно  впоратись  із  багатьма  життєвими  перешкодами,
цінував  дружбу,  мав  уявлення  про  честь  та  вірність?  І  педагоги,  і  психологи
постійно  шукають  та  обговорюють  різні  методи  виховання  і  навчання  дітей,
створюючи нові моделі і нові програми. 

Водночас,  життя  провокує  й  інші  ситуації,  пов’язані  з  виникненням  у
дитини  страхів,  які,  будучи  задавненими,  переростають  у  фобії;  розвиток
комплексів, часто пов’язаний з неправильним вихованням дитини або виникнення
проблемних ситуацій, з якими вона не може самостійно впоратися, оскільки не
має ще досвіду.  Це породжує появу психологічних проблем, які  може виявити
лише психолог і саме він може допомогти дитині чи дорослому їх здолати. Одним
із сучасних методів є казкотерапія [7]. 

Вперше з казкою дитина знайомиться за участю батьків. У житті кожної
дитини – це дієвий засіб введення її у царство чарівного, чогось фантастичного і
невідомого. Мова перших казок, що чує дитина дошкільного віку, ритмічна, слова
часто  заримовані,  а  героям  надають  незвичайні  визначення.  Казка  зачаровує
дитину. У неї завжди є улюблена, своя казка, яку дитина любить слухати і часто
повторює її.  У казках розвивається уява дитини,  вона знайомиться  з існування
таких одвічних понять як «зло» і «добро» [9]. Однак, це казка дитинства…. 

Цілком інший зміст набуває казка в психологічній корекції та психотерапії,
яка  застосовується  у  практичній  діяльності  психолога.  Даний  метод  дозволяє
використовувати  казкову  форму  для  інтеграції  особи,  розвитку  її  творчих
здібностей,  розширення  свідомості,  вдосконалення  її  взаємодій  з  навколишнім
світом.  До  казок  як  методу  психологічної  корекції  зверталися  такі  відомі
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зарубіжні  і  вітчизняні  психологи  як:  Е. Фромм,  Е. Берн,  Е. Гарднер,  Є. Лисіна,
Р. Азовцева, Т. Зінкевич-Євстигнєєва, Наталя Подоляк, Марія Моліцька.

Казка – це спосіб об’єктивізації проблемних ситуацій. Іншими словами, це
створення особливої казкової атмосфери, яка робить мрію дійсністю, огортає все
навколо передчуттям дива,  дозволяє особистості  вступити у боротьбу зі  своїми
страхами і вийти з неї переможцем, а головне – надає їй почуття впевненості і
захищеності.  Текст  психокорекційної  казки  викликає  інтенсивний  емоційний
резонанс як у дітей, так і у дорослих. Образи казки звернені одночасно до двох
психічних рівнів: до рівня свідомості і підсвідомості, що дає особливі можливості
при комунікації. Особливо це важливо для коректувальної роботи, коли необхідно
в складній емоційній обстановці створювати ефективну ситуацію спілкування. 

У  казках  відображаються  усі  аспекти  людського  життя:  проектуються
моделі  стосунків,  визначаються  цінності  та  ідеали,  що  сприяє  формуванню
духовно  здорової,  компетентної  особистості.  Кінцівка  казки  –  обов’язково
«щаслива»,  що  стає  основним  засобом  цього  виду  арт-терапії,  що  допомагає
позбутися певних психологічних проблем, зокрема комплексів чи страхів [8].

Психокорекційна казка виконує коректувальні функції [6]: 
- заповнює прогалини індивідуальної історії,  актуалізуючи проблему, що

витісняються людиною, і доповнює її загальнолюдською інформацією;
- формує новий погляд на ситуацію і дозволяє перейти на новий рівень її

усвідомлення, моделюючи більш конструктивне ставлення і поведінку;
- сприяє відображенню внутрішнього конфлікту суб’єкта і дає можливість

поміркувати над ним;
- казка – це символічний «буфер» між людиною і психологом, що знімає

опір суб’єкта і спрямовує його енергію на рефлексію та самоаналіз;
-  казка  служить  альтернативною  концепцією  сприйняття  неоднозначних

життєвих ситуацій і формує віру в позитивне вирішення проблеми;
-  казка  виконує  психологічну  підготовку  до  напружених  емоційних

ситуацій і слугує символічним відреагуванням на фізіологічні та емоційні стреси. 
Казкотерапія є одним з найефективніших психологічних методів у роботі з

дітьми.
Працюючи  з  клієнтом  за  допомогою  казки  розкриваються  наступні

можливості [3]:  казка використовується як метафори; за мотивами казки можна
створювати малюнки; мотиви поведінки і дій персонажа можуть обговорюватися;
епізоди казки можуть програватися; за мотивами казки може проводитися творча
робота і можна закріпити досягнутий ефект.

Казка розвиває уяву дитини, розширює її світогляд. Слухаючи і аналізуючи
казки в дитинстві, людина поповнює у підсвідомості банк життєвих ситуацій, що
за  необхідності  можуть  бути  активізовані.  Коректувальна  казка  створює
особливий  зв’язок  між  дитиною  і  дорослим,  що  ґрунтується  на  довірі  та
впевненості. У процесі казкотерапії негативні персонажі (що є втіленням дитячих
страхів та комплексів)  перетворюються на позитивні.  У сучасній психокорекції
широко  використовуються  традиційні  (народні)  і  авторські  казки.  Серед  таких
казок  можна  виокремити:  побутові  (наприклад,  «Лисиця  і  журавель»);  казки-
загадки (історії на кмітливість, історії хитруна); казки-байки, що прояснюють яку-
небудь ситуацію або моральну норму; притчі (історії про мудрих людей або про
цікаві  ситуації);  казки  про  тварин;  міфологічні  сюжети  (зокрема  історії  про
героїв);  чарівні  казки,  казки  з  перетвореннями  («Гуси-лебеді»,  «Крихітка-
ховрошка» тощо). Народна казка має підсилюючий ефект, сила якої у так званій
генетичній спадковій пам’яті, що передається дитині від покоління до покоління.
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Привабливість  казок  для  психокорекції  і  розвитку  особистості  дитини
полягає у тому, що в коректувальних казках відсутні пряма мораль чи повчання.
Події казки – логічні, природні, витікають одна з іншої, а дитина засвоює існуючі
в  світі  причинно-наслідкові  зв'язки.  Через  образи  казки  дитина  стикається  з
життєвим досвідом багатьох поколінь, зустрічаючись з ситуаціями і проблемами,
які переживає в своєму житті кожна людина: взаємодопомога; любов; боротьба
добра  зі  злом.  Перемога  добра  в  казках  забезпечує  дитині  психологічну
захищеність.  У такий спосіб  дитина  засвоює,  що все,  що відбувається  в  житті
людини,  сприяє  її  внутрішньому  росту  і  набуттю  життєвого  досвіду.  Казка
оповита ореолом таємничості, чарівництва, інтригуючим сюжетом, несподіваним
перетворенням героїв, що дозволяє слухачеві або читачеві активно сприймати і
засвоювати інформацію, що міститься в казках [6].

Казка  може  створюватися  психологом  –  казкотерапевтом  або  ж
психологом  за  участю  клієнта.  При  створенні  психокоректувальної  казки
обирається герой, близький за статтю, віком, характером до клієнта, схожістю з
життям клієнта. При цьому важливо знати приховані причини певної поведінки
клієнта,  комплекси,  виражені у нього, чи страхи,  які він переживає їх. У казці
герой  шукає  розв’язання  проблеми,  які  психолог  супроводжує  коментарями,
показом ситуації з різних точок зору. З цією метою може бути введений ще один
персонаж  –  помічник  –  мудрий  наставник.  Казка  завершується  висновком,  до
виведення якого можна долучати клієнта.

Т. Д. Зінкевич  -  Євстігнєєва  запропонувала  систему  «психокорекційної
казки»,  як процес знайомства з сильними сторонами особи дитини, розширення
поля свідомості і поведінки дитини, пошук нестандартних оптимальних виходів з
різних  ситуацій,  безумовне  прийняття  дитини  і  взаємодія  з  ним  на  рівних  за
допомогою  роботи  з  казкою.  Розроблений  автором  курс  казкотерапії  включає
безліч прийомів і форм роботи, які дозволяють розвивати творче мислення, уяву,
увагу і  пам'ять,  сприйнятливість і  координацію рухів, позитивну комунікацію і
адекватну самооцінку [2].

Казкотерапія використовується як в індивідуальній роботі з клієнтом, так і
в груповій роботі. Як напрямок практичної психології вона приваблива ще і тим,
що має небагато обмежень, у порівнянні з іншими підходами. Так, наприклад, у
неї немає вікових обмежень: у кожнім віці своя казка чи міф [1, c. 569-586]. Цю
форму роботи можна застосовувати для клієнтів різного віку – для дітей у віці від
5 років, підлітків і дорослих.

У роботі з казкою використовують такі основні прийоми. 1.  Аналіз казок,
метою  є  –  усвідомлення,  інтерпретація  того,  що  стоїть  за  кожною  казковою
ситуацією,  конструкцією  сюжету,  поведінкою  героїв.  Зокрема,  для  аналізу
вибирається відома казка і дитині пропонується відповісти на ряд питань: «Про
що ця казка?»; «Хто з героїв більше всього сподобався і чому?»; «Чому герой так
вчинив?»;  «Що  відбулося  б  з  героями,  якщо  б  вони  не  зробили  вчинків,  які
описані в казці?», «Що було б, якби в казці були тільки хороші або тільки погані
герої?» тощо. 2.  Розповідь казок. Прийом допомагає пропрацювати такі моменти,
як  розвиток  фантазії,  уяви,  здатності  до  децентрування.  Процедура  полягає  в
наступному: дитині або групі дітей пропонується розповісти казку від першої або
від третьої особи. Можна запропонувати дитині розповісти казку від імені інших
дійових осіб, що беруть участь або не беруть участь в казці. Наприклад, як казку
про Колобка розповіла б Лисиця, Баба Яга або Журавлик. «Давайте спробуємо
розповісти історію Колобка очима Лисиці, пенька, на якому сидів Колобок, Баби
Яги або Журавлика».  3.  Переписування казок,  що має сенс тоді,  коли дитині,
підліткові або дорослому чимось не подобається сюжет, поворот подій, ситуацій,
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кінець казки тощо. Це – важливий діагностичний матеріал. 4.  Казкотерапія може
успішно поєднуватися з лялькотерапією. Працюючи з лялькою, дитина бачить, що
кожна  її  дія  негайно  відбивається  на  поведінці  ляльки.  Це  допомагає  їй
самостійно  коректувати  свої  рухи  і  робити  поведінку  ляльки  максимально
виразною. Робота з ляльками дозволяє удосконалювати і проявляти через ляльку
ті емоції, які зазвичай дитина з якихось причин не може собі дозволити проявити.
5.  У кожній чарівній казці  є певні  закономірності  розвитку сюжету. Головний
герой  з'являється  в  будинку  (у  сім'ї),  росте,  при  певних  обставинах  покидає
будинок, відправляючись в подорожі. Під час мандрів він знайомиться, товаришує
і  втрачає  друзів,  долає  перешкоди,  бореться  і  перемагає  зло  і  повертається
додому,  досягнувши мети.  Таким чином,  в  казках  дається  не  просто життєпис
героя,  а  в  образній  формі  розповідається  про  основні  етапи  становлення  і
розвитку особистості.

Події казки викликають у людини емоції, герої та їх стосунки між собою
проектуються на буденне життя, ситуація здається схожою і впізнаваною. Казка
нагадує про важливі соціальні і моральні норми життя у стосунках між людьми,
про те, що таке добро і що таке зло чи погано. Вона дає можливість відреагувати
значущі  емоції,  виявити  внутрішні  конфлікти  і  утруднення.  Під  час
прослуховування  страшних  казок  або  казок  «зі  страшними»  епізодами  дитина
вчиться розряджати свої страхи, її емоційний світ стає гнучким і насиченим.

Метафорично предмет казкотерапії можна визначити як внутрішню перемогу
Творця над Руйнівником, вічне протистояння Добра і Зла. Як поводиться людина, що
вона  відчуває,  що  вона  думає  –  усе  це  можна  проаналізувати  з  погляду  критерію
«руйнування творення», що виявляється стосовно зовнішнього і внутрішнього світу. Це
трактування  має прямий зв'язок з  енергетичними уявленнями в людській психіці  –
Еросом та Танатосом. Зовнішній руйнівник приносить біль і дискомфорт іншим людям,
тоді як зовнішній творець намагається створити навколо себе комфортні умови, береже
те, що його оточує. Внутрішній руйнівник свідомо і несвідомо шкодить своєму здоров’ю
і розвитку, а внутрішній творець – «очищує» думки, дисциплінує почуття [4]. Основний
принцип роботи виростити Внутрішнього Творця і взяти під його контроль Руйнівника. 

Однак  казкотерапія  не  є  універсальний  метод.  У  контексті  осмислення
життєвого досвіду, можливо. Але, як відомо, універсальних методів не буває, і в
цьому велике досягнення сучасної  практичної  психології.  Сучасна казкотерапія
має  діагностичне  «обличчя»  (арсенал  проективних  методик  для  дослідження
людини);  «обличчя»  впливу  і  профілактичне  «обличчя».  Казкотерапевтичний
вплив  здійснюється  за  допомогою  п’яти  видів  казок:  художніх,  дидактичних,
психокорекційних,  психотерапевтичних  і  медитативних.  Для  кожної  ситуації,
включаючи  консультування,  або  підбираються,  або  спеціально  складаються
відповідні  казки  [5].  Ще  однією  особливістю  методу  є  те,  що  у  казкотерапії
важлива не лише дія,  більш важлива – післядія як могутня сила, що стимулює
саморозвиток клієнта. При використанні психотерапевтичних казок важливі три
речі:  доречність,  щирість  і  дозованість.  Як  би  не  любив  психолог  казки,  їхнє
використання повинне бути доречним. У іншому випадку можна спотворити всю
ідею. Першу психотерапевтичну казку доречно використовувати лише тоді, коли
вона  найбільше  яскраво  й  образно  ілюструє  основну  думку  психолога  при
формулюванні «зворотного зв'язку» клієнту.

На основі вищевикладеного можна однозначно відзначити, що казка – це
досить  яскравий  прояв  презентації  прихованих  несвідомих  тенденцій
зовнішньому  світу,  що  дає  змогу  провести  детальний  аналіз  глибинно-
психологічних  аспектів  утворення  Едипової  залежності  та  здійснювати
психотерапевтичну  роботу.  Казка  практично  не  має  обмежень,  є  доступною  і
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зрозумілою  для  дитини.  Водночас  метод  казкотерапії  не  є  статичним  чи
структурно  непорушним.  Виникає  питання  за  якими  параметрами  можна
порівнювати результати виконаної роботи і визначати ефективність казкотерапії?
Що  в  коректувальній  метафорі  може  показати,  наскільки  її  структура  і  зміст
будуть  адекватні  досліджуваній  проблемі?  Ось  ряд  питань,  які  необхідно
розглядати  при використанні  цього методу в  практиці  психологічної  допомоги
клієнту і потребує подальшого опрацювання.

Література
1.  Груммес  У.  Значение  сказки  для  психоанализа  //  Энциклопедия

глубинной психологии, Т. 1. З.Фрейд: жизнь, работа, наследие/ Пер. с нем. – М.:
ЗАО МГ Менеджмент, 1998. – С. 569-586. 

2. Зинкевич - Евстигнеева Т. Д. Основи сказкотерапії. – СПб.: Речь, 2007. –
176 с. 

3. Лэнктон К., Лэнктон С. Волшебные сказки: ориентированные на цель
метафоры при лечении взрослых и детей.  Перев.  с  англ.  –  Воронеж:  МОДЕК,
1996. – 432 с. 

4. Машовец М. «Вот так сказки» Киплинга сквозь призму психоанализа //
Russian Imago 2000. Исследования по психоанализу культуры. – СПб.: Алатейа,
2001. 

5. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа.  -
М.: Издательство восточной литературы, 1958, - 264с. 

6. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов
вузов. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 512 с. 

7. Подоляк, Наталя / Казка, що лікує душу / Наталя Подоляк //  Дошкільне
виховання. – 2009. – № 9. – С. 21-23.

8.  Стишенок  И.В.Сказка  в  тренинге:  коррекция,  развитие,  личностный
рост. - СПб.: Речь, 2006. — 144 c.

9.  Шик  Л.  А.  Казкотерія  в  роботі  з  дошкільниками  /  Л.  А.  Шик  –  ВГ
«Основа»  2012. –  240 с.

88



СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСОВА
БЕЗПЕКА В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ

ТРАНСФОРМАЦІЙ

89



Т.Я. Андрейків, доцент кафедри фінансів і кредиту
 Львівської комерційної академії

РЕСУРСНІ РИЗИКИ БАНКІВ

Сучасний  етап  розвитку  вітчизняної  економіки  характеризується
підвищенням  вимог  до  банківської  системи,  яка  повинна  сприяти  стійкому
економічному  зростанню  та  підвищенню  конкурентоспроможності
господарського  комплексу  в  умовах  поступової  інтеграції  у  європейський  та
світовий  економічний  простір.  Це  обумовлено  особливою  роллю  банків  як
провідних фінансових посередників,  що забезпечують переміщення фінансових
ресурсів між окремими регіонами, галузями економіки та суб’єктами економіки з
метою  задоволення  їх  потреб  та  запитів.  Вказані  процеси  вимагають  від
комерційних банків адекватного нарощування обсягів,  оптимізації  структури та
вдосконалення формування ресурсної бази.

Банківська  діяльність  характеризується  більш  високим  рівнем
ризикованості  порівняно  з  іншими  видами  діяльності  і  супроводжується
численними ризиками, що виникають при здійсненні як активних, так і пасивних
операцій. Важливою передумовою прибутковості банків, підтримки їх достатньої
ліквідності  та  довіри  з  боку  всіх  учасників  ринку  є  достатня  за  обсягом  та
належним чином збалансована  ресурсна  база.  Під  ресурсною базою розуміють
сукупний  капітал,  який  створюється  в  результаті  проведення  банком  політики
збільшення  власного  капіталу  та  залучених  коштів  і  використовується  для
здійснення активних операцій з метою реалізації суспільних і власних інтересів.
[1,  с.75].  Зміцнення  ресурсної  бази  сприяє  розширенню  можливостей  банків  у
задоволенні  поточних  та  інвестиційних  потреб  суб’єктів  господарювання  і
домогосподарств у додаткових фінансових ресурсах. Водночас у сучасних умовах
в Україні помітно загострились проблеми формування та використання ресурсів
банків, особливо довгострокових, попит на які зростає найбільш динамічно як у
підприємств, так і населення. 

Суттєвий вплив на  це  мають ресурсні  ризики,  оскільки  ресурсна  база  є
результатом  діяльності  банку,  який  залежить  від  ефективності  проведення
активних операцій, кредитної політики та ступеня активності та рейтингу банку
на фінансових ринках. Забезпечення банків ресурсами залежить від ефективності
управління ними,  тому підхід  до розкриття  ресурсної  бази банку здійснюється
через  управління  фінансовими  ресурсами  з  метою  досягнення  надійності,
стабільності, рентабельності діяльності банку та його ліквідності.

Ресурсні  ризики  (рис.  1)  визначаються  ймовірністю  того,  що  розмір
ресурсів,  які  знаходяться  у  розпорядженні  банку,  виявиться  меншим  від
розрахункового чи прогнозованого рівня, що призводить до проблем ліквідності.
Компенсація ризиків вимагає непередбаченого термінового поповнення ресурсів
[2, с.17].

Ресурсні  ризики  проявляються  також  при  зміні  структури  коштів,  що
акумулюються,  –  довгострокові  депозити  та  позики  можуть  заміщуватися
короткостроковими,  а  короткострокові  –  депозитами  до  запитання.  При
трансформації депозитів до запитання в поточні пасиви методом самостабілізації
може  бути  неправильно  оцінений  рівень  умовно-постійної  частини  поточних
пасивів, які відповідають вимогам їх розміщення в “довгі” активи. 
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Рис. 1. Ресурсні ризики в банківській діяльності

Фахівці  банку  можуть  також  неправильно  оцінити  динаміку  змінної
частини поточних пасивів і можливості її стабілізації.  Недоліки при розробці та
реалізації  ресурсної  політики в частині  формування строкових депозитів  також
можуть  призвести  до  невчасного  поповнення  при  трансформації  методом
послідовних  заміщень.  Внаслідок  цього  фактичний  рівень  стабільних  ресурсів,
який є у розпорядженні банківського менеджменту, може виявитися меншим за
очікуваний і нижчим від рівня вимог банку.

У  своїй  діяльності  банки  повинні  використовувати  ефективну  систему
оцінювання та управління ризиками, яка має включати виявлення та визначення
рівня ризику, а також моніторинг і контроль за ризиком банку, що в свою чергу,
зумовить  мінімізацію  ризиків  банківської  діяльності  та  сприятиме  отриманню
банківського  прибутку.  Важливим  завданням  ризик-менеджменту  є  вибір
інструментів  управління ресурсними ризиками ще на  етапі  розробки ресурсної
політики банку[3, с.145], що призведе до стабільності формування ресурсної бази
банку та його фінансової стійкості.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА

На  сучасному  етапі  розвитку  економіки  України  всі  підприємства
функціонують на основі комерційного розрахунку, базовими принципами якого є
самостійність господарської діяльності, самофінансування та самоокупність. Тому
зростає  необхідність  в  аналізі  та  контролі  фінансового  стану  підприємства  з
метою коригування його розвитку шляхом прийняття адекватних управлінських
рішень. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників,
що  відображають  наявність,  розміщення  та  ефективність  використання
фінансових  ресурсів  підприємства,  його  реальні  й  потенційні  фінансові
можливості. Фінансовий стан визначається здатністю підприємства формувати і
залучати кошти, повертати борги і покривати збитки.

Рис. 1. Аналіз фінансового стану як складова загального комплексного
аналізу господарської діяльності підприємства

Аналіз  фінансового  стану  є  важливим  елементом  аудиту  та  складовою
загального комплексного аналізу господарської діяльності підприємства (рис. 1.),
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тому при його проведенні можливе використання основних методів і  прийомів
фінансового аналізу, таких як горизонтальний, вертикальний, факторний аналіз та
аналіз фінансових коефіцієнтів.

Аналіз  фінансового  стану  підприємства  за  даними  фінансової  звітності  є
класичним  способом  аналізу,  який  може  здійснюватися  з  різним  рівнем
деталізації.  За  цією  ознакою  зазвичай  виділяють  два  види  аналізу:  попередня
загальна оцінка, або експрес-аналіз фінансового стану, і поглиблений  фінансовий
аналіз,  який  дає  змогу дослідити  й  оцінити  майновий стан  підприємства,  його
фінансову  стійкість,  ліквідність  і  платоспроможність,  грошові  потоки,  ділову
активність,  загрозу банкрутства тощо.  Поглиблений аналіз  доповнює, деталізує
висновки, отримані в результаті загальної оцінки фінансового стану підприємства.
При  цьому  рівень  деталізації  залежить  від  потреб  користувачів  аналітичної
інформації,  факторів  інформаційного,  часового,  методичного,  кадрового  та
технічного забезпечення аналізу. З урахуванням зазначеного вибудовується логіка
аналізу  фінансового  стану  підприємства,  яку  можна  подати  у  вигляді
послідовності окремих взаємопов’язаних напрямів.

Загальна оцінка фінансового стану підприємства зорієнтована в основному
на зовнішніх користувачів і передбачає проведення: по-перше, аналізу динаміки
валюти балансу, в процесі якого встановлюють зміну валюти балансу за період,
що аналізується, та зіставляють її зі змінами показників фінансового результату
діяльності підприємства: доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
валового  прибутку,  чистого  прибутку  і  т.  ін.;  по-друге,  аналізу  структурної
динаміки активів і пасивів підприємства, що базується на даних звітного балансу,
які  об'єднують  у  групи  однорідних  статей  за  певною  ознакою  і  формують
агрегований  (спрощений)  порівняльний  аналітичний  баланс.  Горизонтальний  і
вертикальний  аналіз  таких  груп  статей  та  інших  узагальнених  характеристик
фінансового стану підприємства, які можна отримати з цього балансу, дає змогу
виявити їх абсолютну зміну і темпи приросту, частку кожної з них у підсумку
балансу,  інші показники структури і  динаміки балансу,  показники структурних
зрушень балансу.

Аналіз  фінансової  стійкості  підприємства  здійснюють  з  використанням  її
абсолютних та відносних показників. Аналіз абсолютних показників фінансової
стійкості  передбачає  оцінювання  рівня  забезпеченості  запасів  джерелами  їх
формування  і  визначення  на  цій  основі  типу  короткострокової  (поточної)
фінансової  стійкості  підприємства.  Аналіз  відносних  показників  фінансової
стійкості  доповнює  аналіз  її  абсолютних  показників  і  дає  змогу  порівнювати
фінансові показники підприємства за різні зіставні періоди діяльності, а також з
аналогічними  показниками  інших  суб'єктів  господарювання  та  з  середніми
показниками галузі.

Аналіз  ліквідності  та  платоспроможності  підприємства  проводять  із
використанням двох прийомів. А саме: аналізу ліквідності балансу, що полягає у
порівнянні  статей  активу,  які  згруповані  за  ознакою  рівня  ліквідності  та
розташовані  в  порядку  його  спадання,  зі  статтями  пасиву,  що  згруповані  за
ознакою строку погашення зобов'язань й розміщені в порядку його збільшення; та
оцінки відносних показників ліквідності та платоспроможності, які обчислюють
зіставленням відображених у балансі оборотних активів, що мають різний рівень
ліквідності, й поточних зобов'язань підприємства.
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Отже,  аналіз  фінансового  стану  підприємства  є  складовою  частиною
загального  комплексного  фінансового  аналізу  господарської  діяльності
підприємства, що дає якісну та кількісну інформацію про його діяльність, яка є
цікавою  як  внутрішнім  користувачам  на  підприємстві,  так  і  його  зовнішнім
контрагентам.
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ

КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Успішне  виконання  програми  подальшого  реформування  споживчої
кооперації, прийнятої ХХІ (позачерговим) з’їздом споживчої кооперації України в
жовтні 2012 року, метою якої є завершення адаптації системи до умов ринкової
економіки шляхом підвищення ефективності господарської діяльності,  потребує
комплексного підходу до використання економічного потенціалу,  зокрема його
важливої складової – фінансового потенціалу.

Питання  економічного  потенціалу  споживчої  кооперації,  його  ролі  у
забезпеченні  конкурентоспроможності  та фінансової  стабільності  підприємств і
організацій постійно перебувають у полі зору вітчизняних науковців, зокрема В.
Апопія, С. Бабенка, П. Балабана, О. Білої, Т. Васильціва, В. Геєця, В. Гончаренка,
Н. Міценко та інших. Але на сучасному етапі реформування споживчої кооперації
особливої уваги потребує пошук додаткових джерел інвестиційних ресурсів для
прискорення  темпів  приведення  до  конкурентного  стану  підприємств  та
підвищення ефективності їх діяльності.

Ефективність  господарської  діяльності  підприємств  і  організацій
споживчої  кооперації  значним  чином  залежить  як  від  наявного  економічного
потенціалу [4], так повноти використання його можливостей.

Важливою складовою економічного потенціалу є фінансовий потенціал –
фінансові  ресурси  і  фінансові  можливості,  які  можуть  бути  використані  для
ресурсного  збалансування  видатків,  передбачених  планом  економічного  і
соціального розвитку підприємств і організацій на поточний рік і перспективу [2].
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Розгляд фінансового потенціалу з позицій наявних фінансових ресурсів і
оцінки  реальних  можливостей  залучення  ресурсів  із  зовнішніх  джерел
фінансування  [2,  5]  розкриває  перспективи  прискореного  реформування.
Критеріальними  умовами  залучення  коштів  із  зовнішніх  джерел,  на  наше
переконання, мають бути власні джерела фінансових ресурсів, оскільки саме вони
формують передумови для зовнішніх запозичень при допустимому рівні ризику.

Треба  зазначити,  що  сучасна  фінансово-економічна  політика  споживчої
кооперації спрямована на зміцнення інституту власності в системі, забезпечення
фінансової  стабільності,  підвищення  фінансових  результатів  діяльності
кооперативних підприємств і організацій [3]. Подолавши у 2002 році збитковість
господарської  діяльності  системи  в  цілому  споживча  кооперація  з  року  в  рік
збільшує  позитивний фінансовий результат  та  наближає  кількість  прибуткових
підприємств до 100 відсотків (табл. 1).

Таблиця 1
Фінансові результати від господарської діяльності підприємств і 

організацій системи Укоопспілки за 2008-2013 рр.1

Джерело: [4]

Однак  слід  констатувати,  що  при  високій  питомій  вазі  кількості
прибуткових підприємств прибуток в середньому на 1 підприємство залишається
надто малим для забезпечення конкурентоспроможності. В той же час зростаюча
величина  прибутку  дала  можливість  поступово  збільшити  частку  власного
капіталу  в  обороті  та  підвищити  коефіцієнт  поточної  ліквідності  боргових
зобов’язань до 1,64 станом на 31.12.13 р. (табл. 2).

1 Дані  за  2010-2012  рр.  без  врахування  показників  райспоживспілок  і  райспоживтовариств
Київської області та підприємств Укоопспілки.
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Показники Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Загальний 
фінансовий 
результат, 
млн. грн.

145,9 102,0 85,0 105,6 125,0 164,4

Кількість 
підприємств, 
одиниць

5323 5088 4486 4378 4376 4405

З них 
прибуткових, 
%

97,0 97,3 99,2 98,0 98,5 98,2

Прибуток в 
середньому 
на 1 
прибуткове 
підприємство,
тис. грн.

26,6 19,5 18,8 23,6 30,0 39,7



Таблиця 2
Розміщення власного капіталу в активах підприємств і організацій системи

Укоопспілки за 2008-2013 рр. (станом на 31.12)

Складено на основі джерела [4]

Дані  табл.  2  свідчать  про  чималі  фінансові  можливості  залучення
інвестицій із  зовнішніх джерел.  Враховуючи наявну низьку частку банківських
кредитів  і  позикових  коштів  (за  досліджуваний  період  не  більше  5,5%  [5])  у
сукупному  капіталі  кооперативні  підприємства  і  організації  системи  можуть
збільшити її у 3-4 рази або на 320-480 млн. грн. в цілому.

Банківські  кредити  доцільно  першочергово  залучати  на  інвестиції  як
основу  прискореного  соціально-економічного  розвитку  споживчої  кооперації.
Залучення інвестицій необхідно проводити на засадах економічної доцільності й
окупності,  що дасть можливість прискорити процес приведення підприємств до
конкурентоспроможного стану, зменшити витратомісткість обороту та отримати
чистий прибуток, достатній для самофінансування.

Повнота  використання  наявних  фінансових  ресурсів  і  фінансових
можливостей,  залучення  коштів  на  економічно  вигідній  основі  із  зовнішніх
джерел є важливою передумовою прискорення темпів інвестиційно-інноваційного
розвитку  і  на  цій  основі  підвищення  ефективності  господарської  діяльності
підприємств і організацій споживчої кооперації.

Підсумовуючи  можна  сказати,  що  фінансові  можливості  кооперативних
підприємств  і  організацій  системи дають змогу на  кредитній  основі  додатково
інвестувати  щонайменше  300-400  млн.  грн.  для  приведення  до
конкурентоспроможного стану підприємств. При ефективному їх використанні це
дасть можливість щорічно на 10-15 відсотків  оновлювати матеріально-технічну
базу,  впроваджувати  новітні  енергозберігаючі  технології,  знизити
витратомісткість  та  підвищити  рентабельність  обороту  від  реалізації  продукції
(товарів, робіт, послуг). Тільки треба застерегти позичальників коштів, що ефект
від  інвестицій  буде  залежати  від  рівня  економічної  обґрунтованості  бізнес-
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Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.
1. Власний капітал, 
всього, млн. грн. 2971,4 3088,4 2766,5 2957,9 3013,2 3088,2

1.1 у необоротних 
активах 2718,5 2810,0 2494,9 2626,8 2661,3 2705,3

1.2 в оборотних 
активах

253,1 278,4 271,6 331,1 351,9 382,9

2. Частка власного 
капіталу в обороті, % 25,8 27,8 32,1 33,7 35,6 39,1

3. Частка власного 
капіталу в активах, % 81,5 82,1 81,0 81,6 82,0 83,8

4. Співвідношення 
оборотних активів до 
поточних 
зобов’язань, %

136,0 140,0 145,0 149,0 155,0 164,0



проектів  та  строгого  контролю  їх  виконання,  що  унеможливить  ризик
непогашення кредиту і сплати відсотків за рахунок отриманого чистого доходу і
на його основі чистого прибутку від реалізації бізнес-проекту та не призведе до
погіршення фінансового стану підприємств і організацій споживчої кооперації.
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І.Л. Боднарюк, доцент кафедри економіки та підприємництва 
Рівненської філії ПВНЗ “Європейський університет”

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ ЗА КРИТЕРІЄМ ЯКОСТІ

Згідно  Постанови  НБУ  «Про  затвердження  Положення  про  порядок
формування  та  використання  банками  України  резервів  для  відшкодування
можливих  втрат  за  активними  банківськими  операціями»  від  25.01.2012  № 23
кредитний  портфель  (credit  portfolio)  визначається  сукупність  усіх  банківських
позик,  що  структуровані  за  певними  параметрами  відповідно  до  завдань
визначеної банком кредитної політики. Обсяг кредитного портфеля оцінюється за
балансовою вартістю всіх кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і
сумнівних.  У  структурі  балансу  банку  кредитний  портфель  розглядається  як
єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності та
відповідний рівень ризику.

Банк  з  метою  розрахунку  резервів  класифікує  активи/надані  фінансові
зобов’язання за такими категоріями якості: І (найвища) - немає ризику або ризик є
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мінімальним;  ІІ  -  помірний ризик;  ІІІ  -  значний ризик;  IV -  високий ризик;  V
(найнижча) - реалізований ризик.

Банк  з  метою  оцінки  ризику  за  активами/наданими  фінансовими
зобов’язаннями,  боржником (контрагентом) банку за якими є нерезидент,  може
використовувати  дані,  підтверджені  в  бюлетені  таких  провідних  світових
рейтингових агентств (компаній), як Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service
та Fitch IBCA. Банк з метою оцінки ризику за активами/наданими фінансовими
зобов’язаннями,  боржником  (контрагентом)  банку  за  якими  є  резидент,  може
використовувати  дані  рейтингових  агентств  (компаній),  які  мають  право
визначати рейтингові оцінки відповідно до законодавства України.

Банк  формує  резерви  за  кредитами,  наданими  фізичним  та  юридичним
особам (у тому числі банкам), які обліковуються за балансовими рахунками таких
груп:  строкові  вклади  (депозити),  що  розміщені  в  інших  банках;  кредити,  що
надані іншим банкам; кошти на вимогу інших банків (активні залишки); кредити,
що надані за операціями репо суб’єктам господарювання; кредити, що надані за
врахованими  векселями  суб’єктам  господарювання;  вимоги,  що  придбані  за
операціями  факторингу  із  суб’єктами  господарювання;  кредити  в  поточну
діяльність,  що  надані  суб’єктам  господарювання;  кредити  в  інвестиційну
діяльність,  що  надані  суб’єктам  господарювання;  іпотечні  кредити,  що  надані
суб’єктам  господарювання;  кредити,  що  надані  органам  державної  влади;
кредити,  що  надані  органам  місцевого  самоврядування;  іпотечні  кредити,  що
надані органам державної влади; іпотечні кредити, що надані органам місцевого
самоврядування;  кредити  на  поточні  потреби,  що  надані  фізичним  особам;
фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам; кредити, що надані за
врахованими векселями фізичним особам; іпотечні кредити, що надані фізичним
особам; кошти на вимогу суб’єктів господарювання (активні залишки); кошти на
вимогу  фізичних  осіб  (активні  залишки);  кошти  небанківських  фінансових
установ (активні залишки).

Банк  не  формує  резерву:  за  кредитними  операціями  між  установами  в
системі одного банку (для банків із 100% іноземним капіталом - за розрахунками
з материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижчий,
ніж “інвестиційний клас”);  за  коштами,  що перераховані  Національному банку
України.

Нами проаналізовано  динаміку  та  структуру  кредитного  портфеля  ПАТ
«Райффайзен  Банк  Аваль»  за  критерієм  якості  за  2009-2013  рр.  У  2010  році
порівняно із 2009 роком величина стандартних кредитів  збільшилась на 1974,3
млн. грн. (або на 10,18 в.п.), кредитів «під контролем» - 3469,3 млн. грн. (або на
26,33 в.п.).  Зменшилась і  величина субстандартних та сумнівних кредитів  – на
930,6  млн.  грн.  та  97,1  млн.  грн.  відповідно.  Негативним  є  те,  що  впродовж
досліджуваного періоду збільшилась величина безнадійних кредитів – на 1440,2
млн. грн. (або на 35,81 в.п.). У 2011 році порівняно із 2010 роком позитивним є
збільшення величини стандартних кредитів – на 2318,0 млн. грн. (або на 13,31
в.п.). Величина субстандартних кредитів та кредитів «під контролем» зменшилась
на  2722,0  млн.  грн.  (або  на  24,34%)  та  на  378,2  млн.  грн.  (або  на  15,71  в.п.)
відповідно.  У 2012 році порівняно із 2011 роком величина кредитного портфеля
банку зменшилась на 3588,6 млн. грн. (або на 7,77 в.п.). Найбільше на таку зміну
вплинуло  зменшення  субстандартних  кредитів  –  на  4257,6  млн.  грн.  (або  на
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50,32%), сумнівних – на 2141,4 млн. грн. (або на 76,89 в.п.),  стандартних – на
1699,3 млн.  грн.  (або на 8,61 в.п.).  У 2013 році  загальна величина  кредитного
портфеля збільшилась на 3411,4 млн. грн. (або на 8,01в.п.). 

Така  зміна  відбулась,  в  основному,  за  рахунок  збільшення  стандартних
кредитів на 6296,1 млн. грн. (або на 34,91 в.п.), зменшення безнадійних кредитів
на 1717,1 млн. грн. (або на 16,39 в.п.), субстандартних – на 1554,8 млн. грн. (або
на 36,99 в.п.). Динаміку кредитного портфеля досліджуваного банку за критерієм
якості подано на рис. 1.

Структура кредитного портфеля за якістю за досліджуваний період дещо
покращилася. Так, у 2009 році частка стандартних кредитів складала лише 37,66%
у кредитному портфелі банку, під контролем – 25,59%, субстандартних – 23,53%,
безнадійних  і  сумнівних  –  8,35  та  4,86%  відповідно;  у  2010  році  частка
стандартних  кредитів  зменшилась  на  0,25  в.п.  і  склала  37,41%,  а  частка
субстандартних  кредитів  і  кредитів  під  контролем  складала  24,02%  і  20,85%
відповідно. На 0,31 в.п. збільшилась частка сумнівних кредитів і безнадійних – на
4,2 в.п., що характеризується негативно. У 2011 році частка кредитних операцій,
класифікованих  як  безнайдійні,  складала  13,62%,  сумінвних  –  6,03%,
субстандартні  –  18,33%, під  контролем – 19,27%, а  стандартних – 42,75%, що
позитивно  відобрахилося  на  зменшенні  ризикованості  кредитного  прортфеля
банку. У 2012 році частка безнадійних кредитів збільшилась на 10,27% і склала
23,89%, що є негативним. В той же час частка сумнівних кредитів зменшилась на
4,52 в.п. у кредитному портфелі банку. Так само частка субстандартних кредитів
зменшилась на 8,46 в.п. Частка кредитів під контролем збільшилась на 3,09 в.п.
Майже несуттєвою є зміна частки стандартних кредитів - на (-0,39 в.п.). Проте, у
2013 році ситуація змінилася кардинально і в позитиному напрямі, адже частка
стандартних кредитів збільшилась на 10,55 в.п., безнадійних – зменшилась на 5,5
в.п., субстандартних – зменшилась на 4,11 в.п. Незначними негативними є зміни
частки кредитів під контролем – зменшення на 2,28 в.п., сумнівних – збільшення
на 1,35в.п. 

Рис. 1. Кредити за критерієм якості 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»  за 2009-2013 рр.
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Узагальнюючи,  можна  зробити  висновок,  що  банк  переглянув  політику
формування  кредитного  портфеля  з  позиції  якості.  Адже,  за  наслідками
фінансово-економічсної  кризи  фінансовий  стан  багатьох  банківських  установ
зазнав  значяних  негативних  змін,  зокрма,  за  рахунок  погіршення  якості
кредитного  портфеля банків   і  зростання  їх ризиковості.  Відтак,  як  бачимо,  за
даними  розрахунків,  за  досліджуваний  період  банку  вдалося  оптимізувати
структуру кредитного портфеля за якістю, оскільки більше 52,91% - це стандартні
кредити  банку  із  невисоким  рівнем  ризику  і  близько  20,08%  -  кредити  під
контролем. Відтак, близько 72,99% кредитного портфеля банку класифіковано із
невисоким рівнем ризику, що є позитивним, адже у 2011 році їх сукупна частка
складала всього 62,02%. Але при тому обсяг кредитного портфеля зменшився на
10,69 в.п. 

Таким  чином,  ПАТ  «Райффайзен  Банк  Аваль» у  нестабільних  умовах
функціонування  намагається  убезпечити  кредитні  операції,  не  провадить
агресивну  кредитну  політику,  сконцентрований  на  досягненні  позитивного
стабільного ефекту дохідності із низьковризикованим кредитним портфелем.
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Г.А. Гриншпун, магістрант Львівської комерційної академії

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Сьогодні ефективність діяльності підприємства багато в чому визначається
його  інноваційною  активністю,  тобто  проведенням  ефективної  інноваційної
стратегії, що особливо важливе для науково-виробничих підприємств і компаній,
зайнятих розробкою нових продуктів і технологій. 

Впровадження інновацій дозволяє оперативно реагувати на запити ринку і
підтримувати  тим  самим  рентабельність  і  фінансову  стійкість.  Інноваційна
діяльність,  як  ніякий  інший  вид  діяльності,  потребує  інформаційного
забезпечення.  Специфіка  інформаційного  забезпечення  інноваційної  діяльності
полягає  в  тому,  що  підприємствам  потрібна  не  тільки  науково-технічна
інформація,  але  й  також  інформація  про  ринкову  кон'юнктуру  у  відповідних
сегментах,  про  патенти  і  «Ноу-хау»,  про  пропозиції  на  науково-технічні  і
експериментальні послуги і т.д. 

В економічному аспекті інновація є одним із суттєвих елементів розвитку
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економіки. Вона потребує використання цілого комплексу науково-технічних та
промислових факторів, які треба розглядати з точки зору їх впливу на економіку,
політику,  культуру  та  інші  сторони  життя  суспільства.  Інновація  бере  свій
початок з ідеї, проходячи такі фази, як дослідження, розробка та створення нових
зразків продукції,  технологій чи послуг. Вона є найбільш ефективним не тільки
виходу із економічної кризи, але і технологічного розвитку економіки в цілому і
конкретних суб’єктів господарювання, забезпечення їх конкурентних позицій.

Саме  слово  «інновація»  походить  від  латинського  «інноваре»
(«відновлення»,  «оновлення»).  Англійське  слово  та  поняття  «іnnovation»
відповідає нашому «введення нового» чи «введення новацій». Тобто практичне
використання новації з моменту її виробництва та розповсюдження у якості нових
продуктів  або  послуг  є  нововведенням (інновацією).  Під  новацією розуміється
новий  порядок,  новий  звичай,  новий  метод,  винахід,  нове  явище  (відкриття).
Інновації — об'єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось нового —
новації [3,с.57].

Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність» встановлює,
що  інновації  –  це  новостворені  (застосовані)  і  (або)  вдосконалені
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-
технічні  рішення  виробничого,  адміністративного,  комерційного  або  іншого
характеру,  що  істотно  поліпшують  структуру  та  якість  виробництва  і  (або)
соціальну сферу [1,с.1]. 

Серед  сучасних  вчених-економістів  має  місце  більш  вужчий  підхід.
Інновації  ними  зводяться  до  науково-технічних  і  технологічних  питань.  При
цьому інновація  вважається  процесом застосування  нових технологій,  виробів,
або результатом у вигляді нових методів, продукції, технологічних процесів. 

Як уже відзначалось, незважаючи на значне накопичення емпіричних знань
та  теоретичних  концепцій,  ще  відсутня  узагальнююча  теорія  з  інноватики,
існують  розбіжності  з  ряду  важливих  методологічних  питань,  тлумачення
основних категорій,  про що свідчить спеціальна література.  Західні  дослідники
(Б.Санто,  В.Д.Хартман,  Б.Твісс,  Г.Перлакі,  Е.Менсфілд,  Р.Фостер, Й.Шумпетер,
П.Друкер та ін.) трактують категорії інноватики залежно від об’єкта та предмета
свого дослідження. Наприклад, Ф.Ніксон уважає, що інновація — це сукупність
виробничих, технічних і комерційних заходів, які ведуть до появи на ринку нових
та вдосконалених промислових процесів і обладнання.

А.В.Гриньов під нововведенням розуміє вперше створений і використаний
конкретний засіб чи спосіб діяльності,  який задовольняє суспільні потреби, дає
реальний  ефект  у  відповідних  сферах  людської  діяльності  і  в  якому  знайшло
практичне використання або втілилось нове знання у вигляді наукового відкриття
чи технічного винаходу. Кожну новацію слід розглядати як певне ціле, неділиме,
однорідне і тотожне самому собі протягом усього життєвого циклу нововведення
[2,с.12].

Метою  покупки  інновації  є  одержання  підприємством  коштів  у
майбутньому за рахунок реалізації  їм нових продуктів чи технологій,  куплених
сьогодні.

На  сьогодні  головними  цілями  науково-технічного  та  інноваційного
розвитку є:

підвищення ролі наукових та технологічних факторів у подоланні кризових
явищ у соціально-економічному розвитку держави; 
створення  ефективних  механізмів  збереження,  розвитку  та  ефективного
використання національного науково-технологічного 
потенціалу; 
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енергозбереження; 
технологічне  переобладнання  і  структурна  перебудова  виробництва  з
метою нарощування випуску товарів, конкурентоспроможних на світовому
та внутрішньому ринках; 
збільшення  експортного  потенціалу  за  рахунок  наукоємних  галузей
виробництва, зменшення залежності економіки від імпорту; 
організаційне  включення  інноваційних  факторів  до  соціально-
економічного розвитку держави; 
відродження  творчої  діяльності  винахідників  та  раціоналізаторів
виробництва; 
розвиток людини як особистості, збереження та захист її здоров'я.
На думку відомого американського вченого в галузі управління наукою й

технікою  Б.Твісса,  нововведення  — процес,  у  якому винахід  або  ідея  набуває
економічного  змісту.  «Це єдиний у своєму роді  процес,  –  пише Б.Твісс,  –  що
об’єднує  науку,  техніку,  економіку  й  управління.  Він  полягає  в  одержанні
новизни  і  триває  від  зародження  ідеї  до  її  комерційної  реалізації,  охоплюючи
комплекс  відносин,  виробництво,  обмін,  споживання».  Німецький  спеціаліст
Ф.Хаберланд  переконаний,  що  «нововведення  охоплює  науково-технічні,
технологічні,  економічні  й  організаційні  зміни,  які  виникають  у  процесі
відтворення.  Його  основними  характеристиками  є:  якісна  новизна  виробів,
способів виробництва і технологій у порівнянні з попередніми, темпи реалізації,
динаміка циклу нововведень, економічна ефективність, соціальні наслідки».

На  думку  Б.Санто,  інновація  –  це  такий  суспільно-техніко-економічний
процес,  який  через  практичне  використання  ідей  та  винаходів  приводить  до
створення кращих за своїми якостями виробів, технологій та дає прибуток (у разі,
коли  інновація  орієнтована  на  економічний  зиск),  її  поява  на  ринку  може
принести додатковий дохід.

Й.Шумпетер трактує інновацію як нову науково-організаційну комбінацію
виробничих  чинників,  створену  підприємницьким  духом.  Саме  Й.Шумпетером
уперше був уведений у науковий лексикон термін «інновація», що в буквальному
перекладі  означає  «втілення  наукового відкриття,  технічного  винаходу в  новій
технології  або  новому  виді  виробу».  Крім  того,  інновація  розглядалась
Й.Шумпетером як нова функція виробництва, «нова її комбінація».

К.Найт  –  відомий спеціаліст  у  сфері  інноватики –  дає  таке  визначення:
«Нововведення  –  це  впровадження  будь-чого нового відносно організації  чи її
безпосереднього  оточення»  і  розглядає  нововведення  «як  особливий  випадок
процесу змін в організації».

X.Барнет  визнає  нововведенням  будь-яку  ідею,  діяльність  чи  речовий
результат, які відрізняються за своїми якісними ознаками від існуючих форм.

А.В.Гриньов під нововведенням розуміє вперше створений і використаний
конкретний засіб чи спосіб діяльності,  який задовольняє суспільні потреби, дає
реальний  ефект  у  відповідних  сферах  людської  діяльності  і  в  якому  знайшло
практичне використання або втілилось нове знання у вигляді наукового відкриття
чи технічного винаходу. Кожну новацію слід розглядати як певне ціле, неділиме,
однорідне і тотожне самому собі протягом усього життєвого циклу нововведення
[19,с.12].

Цю  точку  зору  поділяє  Е.Менсфілд.  Він  стверджує,  що  коли  винахід
починає використовуватись, він стає науково-технічною новацією.

У наукових  дослідженнях  вітчизняних  економістів  переважає думка,  що
«інновація являє собою техніко-економічний процес, який завдяки практичному
використанню  продуктів  розумової  праці  –  ідей  і  винаходів,  приводить  до
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створення кращих за властивостями нових видів продукції та нових технологій», а
«нововведення – це процес доведення наукової ідеї до технічного винаходу, до
стадії практичного використання, що приносить дохід».

Таким  чином,  для  України  проблема  розвитку  інноваційної  діяльності  на
сьогоднішній  день  є  надзвичайно  актуальною,  тому  що  проблема  підвищення
ефективності  виробництва  стосується  кожного  підприємства.  Актуальними
сьогодні  стають  проблеми  не  лише  відтворення  інноваційної  наукоємної
продукції,  інноваційних  підприємств,  а  і  формування  цілісних  регіональних
інноваційних  систем,  що  потребує  вивчення  територіального  вектору
інноваційної складової в стратегічному розвитку продуктивних сил. Аналіз стану
й динаміки інноваційної діяльності в Україні свідчить, що ситуація, яка склалась у
цій сфері,  незадовільна.  Без кардинальних заходів  національна економіка може
втратити навіть той потенціал, який вона на сьогодні має. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА  ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В  ринкових  умовах  суб'єкти  господарювання  самостійно  залучають
фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення
безперебійної  підприємницької  діяльності,  здійснюють  самостійний  пошук
контрагентів.  Фінансова  стійкість  та  платоспроможність  підприємства
характеризується  таким  станом  фінансових  ресурсів,  який  відповідає  потребам
розвитку та вимогам ринку. А в сучасних умовах фінансова стійкість стає якісною
характеристикою фінансових можливостей підприємства та його партнерів.

Ринкова  трансформація  підприємств  вимагає  якісно  нового  підходу  до
оцінки  фінансового  стану,  до  його  необхідності  та  значущості  в  системі
фінансового управління. Виняткового значення набуває визначення кількісних і
якісних величин, які б характеризували стабільність, надійність підприємства як
партнера  в  ринкових  відносинах,  його  здатність  маневрувати  фінансовими
ресурсами  для  досягнення  ефективної  підприємницької  діяльності.  Тому
важливим  є  обґрунтування  методики  визначення  фінансової  стійкості  та
платоспроможності, основних критеріїв та показників визначення, встановлення
місця цієї оцінки в системі фінансового менеджменту. Особливої уваги потребує
виявлення  закономірностей  дії  внутрішніх  та  зовнішніх  факторів  зміцнення
фінансової стійкості підприємств.
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Фінансова  стійкість  та  платоспроможність  підприємств  вивчається
українськими  вченими  переважно  в  контексті  загрози  банкрутства.  Більшість
розробок  присвячена  пошукам  внутрішніх  джерел  забезпечення  фінансової
стійкості підприємств. Недостатньо дослідженими залишаються проблеми впливу
макроекономічного  середовища  на  забезпечення  фінансової  стійкості  та
платоспроможності  підприємств  та  взаємопов’язані  проблеми  фінансової
стабілізації  макро-  і  мікроекономіки.  Оцінювання  параметрів  економічної  та
фінансової  стабілізації  в  Україні,  як  правило,  обмежується  дослідженнями  за
одним із  напрямів:  або на  макро-,  або тільки  на  мікрорівні.  Виникає  нагальна
потреба  в  наукових  розробках  з  проблем  фінансової  стабілізації  не  тільки
підприємств,  але  й окремого сектору економіки  у взаємозв’язку з  тенденціями
макроекономічного розвитку. 

Окремі питання управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю
підприємств  досліджені  в  працях  провідних  вітчизняних  економістів:  М.Білик,
І.Бланка,  Г.Кірейцева,  В.Савчука,  О.Терещенко.  Проблеми  забезпечення
фінансової  стійкості  підприємств  активно  досліджують  вчені  В.Андрійчук,
М.Дем’яненко, П.Саблук, П.Лайко, Л.Лахтіонова, Т.Осташко та інші. 

Стійкий  економічний  ріст  підприємства  забезпечується  формуванням
достатнього рівня власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, що є
найбільш суттєвим фактором підвищення його фінансової стійкості [3,с.61]. 

Фінансова стабілізація підприємства досягається тільки в разі поєднання
таких  факторів,  як  створення  умов  для  можливого  забезпечення  нарощування
обсягів  діяльності  прибуткового  виробництва  при  сталих  темпах  зростання
реального власного капіталу і здатністю досягти  зміцнення фінансової стійкості. 

Фінансова  стійкість  підприємств  в  умовах  трансформаційного  періоду
тісно  пов’язана  з  макроекономічним  середовищем,  сформованим  під  впливом
стабілізаційних  процесів,  які  відбувалися  в  економічній  системі  України.
Показники,  що  характеризують  макро-  і  мікрофінансову  стабілізацію,можна
доповнити  показниками:  фінансова  рівновага  бюджету  та  інтенсивність
генерування  фінансових  ресурсів  в  економіці  (секторі  економіки).  Показник
фінансової рівноваги бюджету відображає відповідність обсягів доходів і витрат
бюджету  з  урахуванням  реального  валового  внутрішнього  продукту.  За  його
допомогою оцінюється досягнутий рівень фінансової рівноваги бюджету відносно
попереднього періоду та періоду, прийнятого за базовий, з урахуванням реального
валового  внутрішнього  продукту.  Показник  інтенсивності  генерування
фінансових ресурсів визначається як відношення фінансових ресурсів в державі
до валового внутрішнього продукту в поточному та попередньому періодах, що
дозволяє  оцінити  вплив  макроекономічних  чинників  на  фінансову  стійкість  та
платоспроможність підприємств.

Отже,  показники фінансової  стійкості  та  платоспроможності  дозволяють
визначити рівень фінансового ризику, що пов`язаний з формуванням структури
джерел  капіталу,  а,  відповідно,  і  міру  стабільності  фінансової  бази  розвитку
підприємства на перспективу.

Велика різноманітність  факторів,  що впливає на  стійкість  підприємства,
поділяє її на певні види. Стосовно до підприємства стійкість може бути загальною
та фінансовою, а в залежності від факторів, що впливають на неї – внутрішньою
та зовнішньою [1,с.112].

Внутрішню  стійкість підприємства визначає  загальний  фінансовий  стан,
трудовий  потенціал,  натуральна  й  грошова  структура  виробництва,  така  їх
динаміка,  при яких забезпечується стабільно високі економічні результати його
функціонування. 
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Успадковану стійкість визначає  наявність  відомого  запасу  міцності,  що
захищає підприємство від несприятливих дестабілізуючих виробничих умов. 

Зовнішню по відношенню до підприємства стійкість визначає стабільність
економічного  середовища,  в  межах  якого  здійснюється  підприємницька
діяльність. 

Загальна  стійкість  підприємства передбачає  його  здатність  здійснювати
управління внутрішніми та пристосовуватись до зовнішніх чинників діяльності,
що дозволяє підтримувати оптимальні умови ефективного господарювання.

Фінансова  стійкість  підприємства  формується  у  процесі  виробничої  та
фінансово-інвестиційної діяльності і є головним компонентом загальної стійкості
підприємства. 

Економічна категорія «фінансова стійкість» є категорією відтворювального
процесу.  Вона  розкриває  економічні  відносини,  що  складають  фінансовий
механізм забезпечення розвитку підприємства. 

Категорія  «фінансова  сталість»  характеризує  фінансовий  стан
підприємства  як  статичну,  незмінну  величину,  за  якої  відсутній  розвиток
підприємства.  Категорія  «фінансова  стабільність  підприємства»  свідчить  про
наявність  виробничо-економічних  умов  здійснення  розширеного  відтворення
виробництва,  забезпечення  ефективного  господарювання  протягом  тривалого
періоду. 

Іноді  сутність  фінансової  стійкості  обмежують  ступенем  незалежності
підприємства  від  зовнішніх  фінансових  джерел.  Проте  це  не  зовсім  вірно,
оскільки  залучення  позикових  коштів  для  фінансування  сезонних  потреб
підприємницької  діяльності  фінансовими  ресурсами  є  важливою  передумовою
стійкості підприємств.

На  відміну  від  категорій  «платоспроможність»,  «ліквідність»  і
«кредитоспроможність»,  категорія  «фінансова  стійкість»  –  більш  широка  та
багатогранна  і  включає  в  себе  оцінку  усіх  видів  діяльності  підприємства,
перебуває  під  впливом  різних  фінансово-економічних  процесів,  які  потрібно
враховувати при здійсненні фінансового вибору. 

Наукове узагальнення дозволило нам сформулювати фінансову стійкість та
платоспроможність  підприємств  як  такий  обсяг  фінансових  ресурсів  і  такий
ступінь їх використання, при якому підприємство, вільно і ефективно маневруючи
грошовими коштами забезпечує безперервність і розвиток процесу виробництва
та  реалізації  продукції  за  рахунок  зростання  капіталу  при  збереженні
платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. 

Так,  пропонується  застосовувати  показник  інтегрованої  фінансової
стійкості.  Він може бути використаний для оцінки стійкого фінансового стану,
діагностики фінансової стабілізації та обґрунтування управлінських рішень щодо
вибору  шляхів  забезпечення  фінансової  стійкості  та  платоспроможності
підприємства (сектору економіки)  в  період трансформації  економіки.  Показник
інтегрованої  фінансової  стійкості  є  комплексним  показником,  який  ураховує
сукупну  оцінку  фінансово  -  економічної  стійкості,  розраховується  на  основі
індивідуальних  і  інтегральних   показників:  інтенсивного  продукування  валової
доданої  вартості,  рентабельності  власного  капіталу,  платоспроможності,  якості
активів  та  фінансової  незалежності  підприємств  (сектору  економіки).
Пропонується наступна формула розрахунку [2,с.96].   
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де  ФСі  –  показник  інтегрованої  фінансової  стійкості  для  оцінювання
параметрів мікрофінансової стабілізації підприємства;
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Ін  –  єдиний  інтегральний  показник  стійкого  фінансового  стану
підприємства (сектору економіки); 

Ріп – реінвестований прибуток; 
ВК– власний капітал підприємства (сектору економіки);
Івдв – інтенсивність продукування ВДВ в секторі економіки.
Таким  чином,  створення  сприятливого  зовнішнього  середовища  для

підприємств  та  оптимальне  використання  внутрішніх  резервів  забезпечуватиме
становлення  фінансової  стійкості  та  платоспроможності  окремих  суб’єктів
господарювання.  Фінансова  стійкість  та  платоспроможність  підприємств
формуватиме стабільність не тільки певного сектору економіки але й народного
господарства.
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регіональних досліджень НАН України 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА

Забезпечення екологічної безпеки держави в значній мірі залежить не лише
від проведення відповідної  внутрішньої  екологічної  політики,  але й узгодженої
взаємодії  в  реалізації  міжнародних  та  міждержавних  екологічних  програм,
заходів та спільних дій в царині екологічної безпеки та охорони навколишнього
природного  середовища.  Ефективність  реалізації  екологічної  політики
визначається низкою чинників, серед яких важливе значення має організаційний
механізм  (організаційна  структура,  функціональні  обов’язки  та  способи  їх
реалізації)  здійснення  управлінської  діяльності  по  охороні  навколишнього
природного середовища. 

Метою  управління  в  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища  є  реалізація  законодавства,  контроль  за  додержанням  вимог
екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів
щодо  охорони  навколишнього  природного  середовища,  раціонального
використання  природних  ресурсів,  досягнення  узгодженості  дій  державних  і
громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища [1].

Ефективна  організаційна  система  управління  екологічною  безпекою
покликана забезпечувати надання державі та регіонам можливостей використання
наявних матеріальних і  фінансових ресурсів  для здійснення  природоохоронних
заходів  та  проведення  комплексу  управлінських дій  щодо  зміни  галузевої  й
технологічної структури виробництва в напрямку зменшення його впливу на стан

106



довкілля.  Реалізація  цієї  політики здійснюється  на  трьох  рівнях  управління:
національному, регіональному та місцевому.

В цілому в Україні склалася кількарівнева система управління екологічною
безпекою, яка включає державне, корпоративне, місцеве і громадське екологічне
управління. Державне регулювання і його системна організація визначені Законом
України «Про охорону навколишнього природного середовища» [1]. 

Аналіз  чинного  законодавства  України  та  вивчення  практики  організації
системи забезпечення екологічної безпеки дозволяє з наукових позицій виділити
такі  основні  групи  органів  держави,  форми  їхньої  правової  організації  та
повноваження у галузі забезпечення екологічної безпеки [2, с.142]:

1)  органи  загальної  компетенції,  їхні  спеціалізовані  структури  та
повноваження у сфері екологічної безпеки;

2) органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у цій сфері;
3)  органи  єдиної  системи  запобігання  і  реагування  на  надзвичайні

екологічні ситуації.
Державне  управління  в  галузі  охорони  навколишнього  природного

середовища  здійснюють  Кабінет  Міністрів  України,  Ради  та  їх  виконавчі  і
розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені державні органи з охорони
навколишнього  природного  середовища  і  використання  природних  ресурсів  та
інші державні органи відповідно до законодавства України. 

На державні органи покладається обов’язок щодо забезпечення екологічної
безпеки  і  підтримання  екологічної  рівноваги  на  території  України,  подолання
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  планетарного  масштабу,  збереження
генофонду українського народу (ст. 16 Конституції України). 

Президент  України  здійснює  такі  повноваження  як  прийняття,  у  разі
необхідності,  рішення  про  введення  в  Україні  або  в  окремих  її  місцевостях
надзвичайного  стану,  а  також  оголошує  окремі  місцевості  України  зонами
надзвичайної  екологічної  ситуації  з  наступним  затвердженням  цих  рішень
Верховною Радою України. 

Кабінет Міністрів України вирішує питання щодо забезпечення діяльності
по виконанню вимог нормативно-правових актів з охорони природи, екологічної
безпеки і природокористування; спрямовує і координує роботу міністерств, інших
органів виконавчої влади з цих питань. 

Потрібно також згадати про систему уповноважених державних органів,
що здійснюють державний контроль у сфері охорони довкілля та раціонального
використання  природних  ресурсів.  Ними  виступають  Міністерство  екології  та
природних ресурсів України, Міністерство України з надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний
комітет  ядерного  регулювання  України,  Державний  комітет  по  земельних
ресурсах  України,  Державний  комітет  України  по  водному  господарству,
Державний  комітет  лісового  господарства  України  та  їх  відповідні  органи  на
регіональному  рівні,  а  також  відповідні  Ради  народних  депутатів.  Нагляд  за
додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
здійснюють  органи  прокуратури,  зокрема  створені  спеціалізовані  екологічні
підрозділи.

На сучасному етапі головним (провідним) органом у системі центральних
та інших органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного
середовища  є  Міністерство  екології  та  природних  ресурсів  України
(Мінекоресурсів України), на яке покладено завдання забезпечення раціонального
використання природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а
також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності.
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Громадські природоохоронні організації розробляють і пропагують власні
природоохоронні  програми.  Вони можуть створювати фонди охорони природи,
здійснювати разом з державними органами управління в галузі охорони довкілля
громадський  контроль  виконання  підприємствами  та  організаціями
природоохоронних  планів  і  заходів,  дотримання  вимог  екологічного
законодавства.

Чинний організаційний механізм екологічної безпеки слабо орієнтований
на  виконання  зобов’язань  по міжнародному співробітництву  у  сфері  охорони  
навколишнього  природного  середовища  та  забезпечення  екологічної  
безпеки,  зокрема  щодо  «розширення  співробітництва  з  питань  запобігання  
транскордонному  забрудненню  навколишнього  природного  середовища»  [3],
передбаченими  Законом  України  «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної
екологічної політики України на період до 2020 року».

Регіональні  підрозділи  органів  виконавчої  влади  у  сфері  охорони
навколишнього природного середовища та спеціально уповноважених державних
органів  з  охорони  навколишнього  природного  середовища  і  використання
природних ресурсів не наділені повноваженнями здійснювати правочини з питань
організації  управлінської  діяльності  по  транскордонному  співробітництву  в
екологічній  сфері.  Це  не  стимулює  органи  виконавчої  влади  з  охорони
навколишнього  природного  середовища  та  виконавчі  підрозділи  органів
місцевого самоврядування прикордонних регіонів до активізації транскордонного
співробітництва  з  питань  забезпечення  екологічної  безпеки  і  охорони
навколишнього природного середовища.

Варто  зазначити,  що  досить  активно  в  цьому  напрямку  співпрацюють
громадські  організації  та  рухи,  проте їхня діяльність  націлена,  здебільшого,  на
моніторинг  та  громадський  контроль  екологічного  стану  навколишнього
природного середовища і результати мають зазвичай рекомендаційний характер.

Безперечно,  за  умов  прагнення  України  до  інтеграції  в  європейський
економічний простір, організаційний механізм екологічної безпеки держави має
зазнати трансформаційних змін та наблизитися до діючих в європейських країних,
зокрема  тих,  з  яким  в  України  є  спільний  кордон:  Польщі,  Словаччини,
Угорщини, Румунії. Це розширить організаційні можливості та стимулюватиме до
налагодження співпраці та реалізації спільних програм, проектів та планів дій із
забезпечення  екологічної  безпеки  та  охорони  навколишнього  природного
середовища у транскордонних регіонах.
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Об’єктивними  передумовами  забезпечення  економічної  безпеки
торговельного  підприємства  виступають:  складне  фінансово-економічне
середовище  діяльності;  інфляційні  процеси  та  зменшення  купівельної
спроможності  населення;  недосконале  конкурентне  середовище з  перешкодами
доступу до ресурсів та ринків,  прав діяльності;  малокеровані процеси розвитку
крупноформатних  об’єктів  торгівлі;  надмірне  та  недосконале  оподаткування
бізнесу. Недостатньо контрольований та керований процес регулювання торгівлі
може  призвести  до  таких  домінантних  ризиків  соціально-економічній  безпеці
держави, як критичне збільшення часток тіньового та необліковуваного секторів;
послаблення  системи  державного  регулювання  і  контролю  на  внутрішньому
ринку. 

Проблеми  економіки  та  управління  торговельним  підприємством,  в  тому
числі у сфері економічної безпеки, досліджуються у працях таких науковців, як
Ю.  Аванесов,  В.  Апопій  [1],  І.  Бланк,  Л.  Брагін,  Т.  Васильців  [2],  А.
Виноградський,  Ю.  Дайновський,  Лігоненко[3],  А.  Мазаракі,  О.  Мних,  Н.
Ушакова, Т. Футало, Ф. Хміль.

Економічна  безпека  підприємств  є  станом  захищеності  економічних
інтересів суб’єктів цього сектора під час процесів взаємодії з державою, іншими
суб’єктами господарської діяльності (у т. ч. неформального сектору), елементами
інституціонального  середовища  та  при  створенні  суспільних  благ  і  послуг.
Вважаємо, що перевагами такого підходу є чіткість, лаконічність та зрозумілість. 

Особливо  важливим  в  системі  державного  регулювання  економіки  є
забезпечення економічної безпеки торговельним підприємствам. Такий висновок
робимо,  виходячи  з  того,  що  проявами  недостатньо  ефективного  регулювання
роздрібної  торгівлі  залишаються:  низькі  фінансова  стійкість,  ліквідність  та
платоспроможність,  невисокі  показники  фінансово-економічної  ефективності
господарювання . 

На  прикладі  економіки  України,  вказані  аспекти  підсилюються  й
негативними  тенденціями  розвитку  роздрібної  торгівлі,  а  саме  –  зменшенням
кількості підприємств та об’єктів роздрібної торгівлі, у т.ч. на одиницю населення;
зменшенням  торгової  площі і  кількості  зайнятих  на  ринках;  збільшенням частки
збиткових підприємств та рівня зносу основних засобів; концентрацією торгівлі в
мережах  і  витісненням  дрібних  магазинів,  посиленням  монополізації  галузі;
посиленням  диференціації  розвитку  та  зростанням  нерівномірності  розміщення
об’єктів торгівлі.

Так,  за  результатами  аналізу  фінансово-економічної  ефективності  як
компоненти життєздатності торговельного підприємства в Україні можна зробити
висновки  про  її  не  надто  високий  рівень.  Зокрема,  низькою  залишається
доходовіддача операційних витрат підприємств роздрібної торгівлі (в межах від
1,01 до 1,03 грн/грн), що унеможливлює істотне покращення інших результуючих
показників  фінансово-економічної  ефективності  галузі;  невисокою  є
рентабельність операційної діяльності;  від’ємними були значення у 2008 - 2009
рр. показників фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування
(-28,1 і -7,2 млрд грн) та чистого прибутку підприємств (-34,1 і -13,9 млрд грн);
зростає частка збиткових підприємств роздрібної торгівлі (сягнувши у 2010 р. 37,7
%); нижчими за прийнятні протягом всього аналізованого періоду були середні
коефіцієнти загальної ліквідності та автономії (концентрації власного капіталу).
Ці характеристики засвідчують нестійкий фінансово-економічний стан галузі.

Крім того, значення одного з найбільш важливих індикаторів ефективності
господарської діяльності в торгівлі – коефіцієнта оборотності товарних запасів –
ще не досягло оптимального рівня, що є негативним. Так, коефіцієнт у 2012 р.
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відносно 2009 р. збільшився (на 4,7 %), проте за такої оборотності термін одного
повного  оберту  товарних  запасів  галузі  становить  40  днів,  що  не  може  бути
прийнятним.  Крім  того,  значення  цього  показника  для  2012  р.  залишається
меншим за значення показника у 2007 та 2008 рр.  

Зменшується  й  кількість  підприємств  та  об’єктів  торгівлі  (що об’єктивно
підвищує рівень монополізації галузі (з негативними наслідками підвищення цін,
обмеження  асортименту  товарів,  зростання  вартості  їх  придбання  та  ін.)  та
обмежує  доступність  споживачів  до  товарів  і  послуг),  недостатньо  високими
(порівняно  з  темпами  зростання  інвестицій)  залишаються  темпи  збільшення
торгових площ (лише на 19,9 % за період 2000 - 2012 рр.) і зайнятості в роздрібній
торгівлі (зростання становило 36,3 %) [6].

Попри низку позитивних зрушень необхідно констатувати про погіршення
важливих  структурних  характеристик  розвитку  роздрібної  торгівлі  України.
Йдеться  про  значне  посилення  диференціації  в  регіональному  та
субрегіональному аспектах, в міських та сільських поселеннях, за асортиментною
структурою  роздрібного  товарообороту,  за  показниками  розвитку  магазинної  і
ринкової торгівлі.

З  огляду  на  важливість  місця  і  ролі  економічної  безпеки  торговельного
підприємства у його належній динамічній життєздатності управлінські рішення у
сфері  безпеки  потребують  стратегічного  і  тактичного  забезпечення.  Причому
головними критеріями обрання необхідного стратегічного плану є існуючий стан
економічної  небезпеки  суб’єкта  господарювання  на  момент  розробки
(коригування)  стратегії,  рівень витрат на безпеку,  особливості  виду торгівлі  та
типу підприємства, його розмірів, наявність торговельної мережі. 

Організаційно-економічний  механізм  зміцнення  економічної  безпеки
торговельного  підприємства  передбачає  використання  системної  сукупності
методів  та  засобів  впливу  на  покращення  структурних  складових  економічної
безпеки.  Зокрема, реалізація інституційних заходів необхідна для реформування
організаційної  структури  управління,  розширення  переліку  завдань  і  функцій
окремих структурних підрозділів. Метою організаційних заходів є започаткування
практики  забезпечення  економічної  безпеки  торговельного  підприємства,  для
чого  необхідно  внести  відповідні  зміни  в  апараті  управління  підприємством,
реорганізувати  окремі  структурні  підрозділи  включно  з  службою  безпеки,
впровадити  систему  підготовки,  перепідготовки,  ротації  кадрів,  перебудувати
документообіг  та  діловодство.  Економічні  заходи  спрямовані  на  підвищення
економічної  ефективності  за  окремими  найбільш  важливими  параметрами  та
складовими  фінансово-господарської  діяльності  і  передбачають  оптимізацію
витрат  діяльності,  впровадження  кошторисного  фінансування  та  централізацію
коштів.  Метою  інформаційних  заходів  є  належне  інформаційне  забезпечення
життєздатності підприємства та захист комерційної таємниці. Мотиваційні заходи
в  системі  безпеки  необхідні  для  заохочення  персоналу  до  участі  в  реалізації
завдань  посилення  безпеки  торговельного  підприємства  та  передбачають
навчання і перекваліфікацію персоналу.

З  огляду  на  необхідність  зміцнення  економічної  безпеки  торговельного
підприємства  та  виступ  її  невід’ємною умовою і  функцією існування  кожного
суб’єкта  господарювання,  об’єктивним  видається  включення  цієї  категорії  до
напрямів  його  діяльності  та  системи  стратегічного  і  тактичного  планування
функціонування і розвитку (рис. 1). 

Зміна умов зовнішнього середовища, а також вплив внутрішніх факторів на
економічну  безпеку  торговельного  підприємства  потребують  розробки
ефективних  заходів  посилення  економічної  безпеки  в  аспекті  не  лише
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структурних складових,  але й в стосунках з державою (в особі органів влади всіх
рівнів),  постачальниками,  споживачами,  конкурентами.  Пріоритетами
гарантування  економічної  безпеки  торговельного  підприємства  при  взаємодії  з
органами  влади  виступають:  1)  прогнозування  впливу  можливих  рішень  на
діяльність  підприємства;  2)  оцінка  потреб  підприємства  у  сфері  взаємодії  з
органами  влади;  3)  координація  побудови  відносин  підприємства  з
адміністративними  та  контролюючими державними органами;  4)  доведення  до
влади пропозицій з  покращення умов взаємодії  влади і  бізнесу,  удосконалення
економіко-правового підприємницького середовища в торгівлі.

Рис. 1. Місце  економічної безпеки у процедурі стратегічного планування
розвитку роздрібного торговельного підприємства

При гарантуванні економічної безпеки торговельного підприємства під час
взаємодії з покупцями доцільно обрати найбільш раціональну стратегію відносин,
попередньо  типологізувавши  споживачів  за  рівнем  доступності,  лояльності  до
продукції,  пріоритетності  зв’язків  і  рівня  впливу  на  поточну  та  майбутню
ефективність діяльності підприємства. 

Економічні  інтереси  торговельного  підприємства  у  сфері  безпеки  в
стратегічній  взаємодії  з  конкурентами  варто  охороняти,  здійснюючи заходи  за
напрямами:  1)  прогнозування  дій  конкурентів  та  особливостей  їх  розвитку;  2)
захист  від  спланованих  дій  або  «опортуністичної»  поведінки  конкурентів;  3)
забезпечення співробітництва з конкурентами. 

Управління  стратегічною  взаємодією  підприємства  з  постачальниками
передбачає  вирішення  завдань:  обрання  типу  «портфелю  постачальників»
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(монопольного,  єдиного,  декількох)  і  розподіл  їх  на  стратегічні  та  основні;
визначення чітких умов та масштабів постачання; узгодження цінової політики з
кон’юнктурними можливостями ринку;  формування ефективних інформаційних
каналів взаємодії; обрання стратегічного набору відносин з постачальниками.

Гарантування економічної безпеки підприємства торгівлі має формуватися
на  стадії  планування  його  фінансово-господарської  діяльності.  Відповідно
формування  планових  показників  на  основі  забезпечення  економічної  безпеки
передбачає  врахування  умов:  забезпечення  доступу  до  ресурсів  та  ринків;
гарантування  належної  фінансово-економічної  ефективності  діяльності;
захищеності  від  внутрішніх  та  зовнішніх  загроз  за  структурними  напрямами
безпеки  (фінансовим,  інтелектуально-кадровим,  техніко-технологічним,
продуктовим,  інвестиційно-інноваційним,  інформаційним,  інституційно-
правовим,  маркетинговим,  логістичним  та  силовим);  створення  належних
передумов для подальшого розвитку. 

Діяльність  зі  зміцнення  економічної  безпеки  підприємства  торгівлі  має
враховувати  всі  рівні  його  фінансово-господарської  діяльності  та  етапи
технологічного  процесу,  зокрема  такі,  як:  вивчення  ринку  та  обґрунтування
переліку  товарів  для  реалізації;  пошук  постачальників;  замовлення  продукції;
транспортування і прийняття товарів; проведення облікових операцій; зберігання
та переміщення товарних запасів; експлуатація обладнання; розміщення товарних
запасів на прилавках; реалізація продукції; моніторинг товарних залишків; збір,
аналіз та оцінка результатів.  Кожен з перелічених етапів є складовою загального
бізнес-процесу фінансово-господарської  діяльності  торговельного підприємства.
Тому комплексне завдання управління економічною безпекою має передбачати:
(1)  організацію  збору  та  аналізу  інформації  за  кожним  з  вказаних  напрямів,
планування і  формування завдань;  (2)  виконання  та  взаємодію всіх  фінансово-
господарських  процесів  між  собою;  (3)  управління  персоналом  в  межах  всіх
процесів;  (4)  управління  оборотними  активами,  витратами  і  втратами;  (5)
контроль  всіх  процесів;  (6)  організацію  протидії  втратам  та  порушенням
технологічних процесів.

Подальше  удосконалення  процесу  програмування  політики  роздрібних
торговельних  підприємств  у  сфері  їх  життєздатності  потребує  удосконалення
методики оцінювання її рівня.
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РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

В період трансформаційних змін в Україні було втрачено багато великих
промислових  та  техніко-впроваджувальних  зон,  високотехнологічних
виробництв,  суттєво  знижено  інноваційний  та  науково-технічний  потенціал,
чисельність  суб’єктів  (та  їх  можливості)  інституціональної інфраструктури
інноваційної діяльності.

 На  сьогодні,  як  негативну  тенденцію  слід  трактувати  факт  зменшення
індексів фінансування та виконання науково-дослідних робіт в Україні упродовж
2009-2012  р.  Причому  в  останні  два  роки  тенденція  до  кількості  виконаних  і
профінансованих робіт виключно спадна. Очевидно, що це суттєвий системний
макроекономічний  ризик,  який  чинить  демотиваційний  вплив  на  науково-
дослідну, а через неї – на інноваційну діяльність вітчизняних суб’єктів реального
сектору  національного  господарства,  призводить  до погіршення  інвестиційного
середовища  для  здійснення  дослідницької  діяльності  і  впровадження  її
результатів у реальне виробництво. 

До  системних  ризиків  і  загроз  інвестиційно-інноваційної  діяльності  у
реальному секторі  економіки  України  віднесемо  й  низьку  інвестиційну  роль  у
цьому процесі (рис. 1).
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Рис. 1. Валові капітальні інвестиції та рівень фінансування науково-дослідної і
інноваційної діяльності в Україні у 2005-2012 рр. [1,с.77,173; 2,с.193,194]

Так,  в  нашій  державі  спостерігається  зростання  валових  капітальних
інвестицій.  Їх  спад,  характерний  для  кризових  2009-2010  рр.,  було  подолано,
починаючи з  2011 р.  Втім,  як  бачимо,  це суттєво не відобразилося на  обсягах
фінансування  науково-дослідної  та  інноваційної  діяльності.  Характерним
відображенням цього було зниження частки валових капітальних інвестицій на
інноваційну діяльність у 2012 р. (на 1,6 в. п. – з 5,5 % до 3,9 %) при збільшенні за
цей же період загального обсягу інвестицій (на 13,0 % – 259,9 млрд грн до 293,7
млрд  грн).  В  загальному  ж  за  аналізований  період  частка  інвестицій,  що
спрямовувалися  вітчизняними  суб’єктами  господарювання  на  здійснення
інноваційної  діяльності,  перебувала  у  рамках  3,9  %  -  5,5  %,  чого,  очевидно,
недостатньо для повноцінної інноваційної діяльності.

Це  підтверджується  й  малими  обсягами  інвестицій  вітчизняних
підприємств  у  нематеріальні  активи,  де  вагома  частка  припадає  на  створення,
придбання  і  комерціалізацію  прав  на  об’єкти  інтелектуальної  власності.  Так,
попри збільшення цього показника у 2007-2008 рр. до 6,4 млрд. грн, до 2012 р.
його значення знову опустилося приблизно до рівня 2005 р. та становило 3,4 млрд
грн. Закономірним наслідком цього є мала частка нематеріальних активів (0,7 %)
в структурі активів вітчизняної економіки, тоді як в країнах ЄС-27 цей показник
становить  30-40  %.  На нашу думку,  це  один із  чинників,  який  призводить  до
нижчої конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг.

Звернімо  увагу  на  рис.  2  де  чітко  простежуються  негативні  тенденції,
пов’язані  зі  зниженням  часток  інноваційної  продукції  в  загальних  обсягах
реалізації товарів (робіт, послуг) та інноваційної продукції, що відвантажується за
кордон.  Так,  у  2012  р.  частка  інноваційної  продукції  у  загальних  обсягах
реалізованої в Україні продукції становила лише 3,3 % та зменшилася до 2011 р.
на 0,5 в. п., а до 2005 р. – на 3,2 в. п. (у кількісному вираженні – у понад 2 рази).
Тут  простежується  двояка  загроза.  По-перше,  це  засвідчує  зниження
спроможності  або  мотивації  до  розробки  і  виведення  на  ринок  вітчизняними
підприємствами  товарів  з  ознаками  інноваційності.  По-друге,  це  характеризує
зниження  ефективності  інноваційної  діяльності,  адже  частка  таких  товарів
зменшується, а обсяги фінансування інновацій не надто високими темпами, але
все ж зростають.    
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Рис. 2. Обсяги реалізованої інноваційної продукції та їх частки в Україні у 2005-
2012 рр. [1,с.220-224,226-227]

Більше  того,  для  2012  р.  був  характерний  спад  і  обсягів  реалізованої
вітчизняними суб’єктами господарювання інноваційної продукції – на 14,6 % (з
42,4 до 36,2 млрд грн). Це теж негативно і на це слід зорієнтувати більш дієву та
виважену державну політику,  адже до 2008 р.  обсяги виробництва та продажу
інноваційної продукції стабільно зростали (темпи зростання за період 2005-2008
рр. в середньому на рік становили 122,7 %) та за рахунок цього було досягнуто
зростання  обсягу  і  частки  вітчизняних  інноваційних  товарів,  реалізованих  на
зовнішніх ринках (на 1,6 в. п.). Та все ж до 2012 р. частка інноваційної продукції,
реалізованої  закордон,  зменшилася  до 36,9  % (що було на  13,1  в.  п.  менше у
порівнянні з 2005 р.).

Відтак, ці макроекономічні тенденції вважаємо негативними та такими, що
обумовлюють  системні  загрози  інвестиційно-інноваційній  діяльності
вітчизняного  реального  сектору  економіки,  оскільки  подальший  спад
аналізованих  показників  може призвести  до т.  зв.  «точки  неповернення»,  коли
відновити не лише обсяги, але й потенціал інноваційної діяльності буде складно.
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Ґрунтовне  осмислення  дієвості  суспільної  системи дозволило застосувати  до
дослідження  його  безпеки  загальнонаукові  критерії  і  вивчити  специфічні  соціальні
закони, що лежать в основі формування системи соціальної безпеки. З’ясовано, що для
соціально-економічної безпеки як органічної системи характерний стан саморозвитку,
джерелом якого виступає цілий ряд внутрішніх суперечностей, що вирішується зміною
виробничих стосунків (мирним або насильницьким шляхом), що спричиняє за собою
зміни у  суспільній безпеці і визначає спрямованість дослідження системи соціально-
економічної безпеки з позиції двох різних теорій - формаційної і цивілізаційної, кожна з
яких в тій чи іншій мірі чинять вплив на розуміння сутності системи соціальної безпеки.
Наведені міркування доводять про існування відкритого характеру невизначеності
системи  соціальної  безпеки,  що  дозволило  виявити  об'єктивні  і  суб'єктивні
особливості формування системи соціальної безпеки. 

Додамо  також,  що  економічна  наука  виробила  низку  концептуальних
моделей  соціально-економічної  безпеки  як  національних,  регіональних,  так  і
соціально-економічних систем на макро-, мезо-, та мікрорівні ієрархії управління.
Відомою є концепція,  заснована на ідеях і  положеннях структурної  жорсткості
соціально-економічної  системи,  її  керованості,  високого  рівня  захищеності  від
зовнішніх  ризиків  та  загроз.  Проте,  найбільш  поширеними  є  моделі  безпеки
засновані на ефективності соціальної політики, які нами адаптовано до системи
соціальної  безпеки.  Зокрема,  виділяють  наступні  моделі  розвитку  системи
соціально-економічної безпеки (рис.1):

-
-
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Рис. 1. Адаптаційні моделі соціально-економічної безпеки на різних рівнях
ієрархії управління
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соціал-демократична  модель (Данія,  Швеція,  Фінляндія)  націлена  на  забезпечення
державою широкого діапазону соціальних послуг всьому населенню при  повній його
зайнятості.   Зазначимо, що дана модель характеризується  тим,  що соціальні  послуги
визначаються як цивільні права, причому всі громадяни мають право на рівне соціальне
забезпечення,  що фінансується за рахунок податків,  працездатне населення  отримує
додаткові соціальні пільги, що, в цілому, формує передумови забезпечення соціально-
економічної  безпеки  на  різних  рівнях  ієрархії  управління.  Окрім  того,  соціал-
демократична  модель  зводить  турботу  держави  про  своїх  громадян  в  ранг
національного  культу,  обіцяючи  забезпечувати  їм  безпеку»  надійність  і  захист  в
загрозливих ситуаціях, а також організацію і керівництво цим захистом;

- корпоративна  модель ( Німеччина, Австрія, Франція і країни Бенілюксу)
соціально-економічної безпеки базується на  розвитку системи соціального страхування,
диференційованої  за  видами  трудової  діяльності,  і,  відповідно,  інтеграцію
профспілкового  руху  в  регіонах  з  державою.  Дану  модель  називають
«континентальною», оскільки в її основі лежить  соціальне страхування, тобто соціальне
забезпечення  прямо  або  опосередковано  (для  членів  сім'ї)  впливає  на  стан  безпеки
працездатного населення;

- ліберальна  модель,  яка  гарантує  мінімально  необхідну  державну
підтримку соціальних вразливих верств населення. Ця модель знайшла своє застосування
у Великобританії і Ірландії і за межами європейського континенту (США, Австрії і Новій
Зеландії), яка окрім соціального страхування, що знаходиться на досить низькому рівні,
включає і соціальну допомогу, що відіграє для зміцнення соціально-економічної безпеки
вирішальну роль;

- рудиментарна модель представлена в країнах Південної Європи (Греція,
Італія, Іспанія, Португалія), в яких лише в останні десятиліття під впливом соціально-
економічних  структурних  змін  створені  або  вдосконаленні  системи  загального
соціального забезпечення  соціальна безпека  базується на соціальній допомозі і, хоча
система соціального страхування має «діри», проте гарантованим є рівень заробітної
плати, що перевищує прожитковий мінімум.

Згадані моделі соціально-економічної безпеки мають свої переваги і недоліки і,
практично,   не  зустрічаються  в  чистому  вигляді.  На  практиці  можна  зазвичай
спостерігати поєднання елементів ліберальної, корпоративної і соціал-демократичної
моделей при очевидному домінуванні однієї з них. 

Крім того доцільно виділяти такі адаптаційні моделі соціально-економічної
безпеки на регіональному рівні: 

-  американську,  яка  базується  на  поєднанні  зовнішньої  та  внутрішньої
соціальної  безпеки,  реалізація  якої  стає  можливою  внаслідок  децентралізації
зайнятості населення на рівні окремих адміністративних територій (штатів),  що
виступає передумовою зміцнення безпеки ринку праці на регіональному рівні; 

- німецьку, яка передбачає здійснення дій, спрямованих на стимулювання
малого  бізнесу  та  зайнятості  і  за  рахунок  високого  рівня  соціальної  політики
формування  високого  рівня  соціально-економічної  безпеки  регіонів,  яка
гарантується державою;

-  європейсько-кейнсіанську,  що  ґрунтується  на  забезпеченні  належного
рівня  соціально-економічної  безпеки  за  рахунок  значного  посилення  ролі
державного сектора в економіці, через який забезпечується реалізація соціальної
політики  з  одночасним  контролем  непередбачуваного  впливу  інтересів  на
регіональному  рівні.  Зауважимо,  що  формування  саме  такої  моделі  безпеки
видається  найбільш  доцільним  для  України  в  існуючих  умовах  соціально-
економічного розвитку держави та її регіонів;
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-  японську,  яка  робить  наголос  на  ефективному  використанні
національного  менталітету  і  внутрішній  соціальній  безпеці,  яка,  в  свою чергу,
реалізується  через  суб’єкти  підприємницької  діяльності  шляхом  надання
працівникам гарантій «довічного найму».

Узагальнюючи  вищенаведені  міркування  додамо,  що  обрання  моделі
безпеки  держави  є  невід’ємним  елементом  системи  планування  її  соціально-
економічного  розвитку  на  посттрансформаційному  етапі  розвитку  економіки.
Саме  тому  прийнятним  є  обрання  моделі  нарощування  потенціалу  соціально-
економічної безпеки країни, зміст якої, як правило, зводиться до обґрунтування
пріоритетів  соціальної  політики  держави  в  умовах  обмеженості  ресурсного
потенціалу регіонів.

Окрім того,  об’єктивною є  необхідність  розробки адаптаційних  моделей
соціально-економічної  безпеки  як  національних,  регіональних,  так  і  соціально-
економічних систем, що в сукупності із запропонованим інструментарієм оцінки
її  стану  дасть  можливість  комплексно  підійти  до  вивчення  існуючих  проблем
соціально-економічного  розвитку  регіонів  та  уникнути  небажаних  ризиків  та
загроз  системі  соціально-економічної  безпеки  на  різних  рівнях  ієрархії
управління. 
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АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ОСВІТУ  В РОЗРІЗІ ЇХ ПРОВАЙДЕРІВ
І ФІНАНСУЮЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Освітня  діяльність  є  фундаментальною  основою  людського  розвитку  і
поступу суспільної системи, формуючи її інтелектуальний, духовний і трудовий
потенціал,  розвиваючи  компетентнісні  характеристики  його  носіїв.  Соціально-
економічні трансформації у нашій країні актуалізують необхідність реформування
фінансового  забезпечення  галузі  освіти  у  напрямі  створення  системи,  яка
відповідала б сучасним світовим стандартам[1, с.27]. Головне завдання у цьому
напрямі – оптимізація структури фінансових джерел та потоків грошових коштів.
Це зумовлює актуальність дослідження структури та динаміки витрат на освіту у
розрізі їх провайдерів та фінансуючих організацій. 
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У  якості  інформаційної  основи  даного  дослідження  обрано  дані
допоміжних  рахунків  освіти  –  стандартного  набору  таблиць,  які  усебічно
відображають національні  витрати на освіту,  включаючи державні,  приватні  та
донорські. Цей набір таблиць, показує рух фінансових потоків: від постачальників
послуг  освіти  до  функцій  освіти  (видів  діяльності);  від  джерел  фінансування/
фінансуючих  організацій  до  постачальників  послуг  освіти;  від  джерел
фінансування,  фінансуючих  організацій  до  функцій  освіти  (видів  діяльності).
Крім інформування про надходження коштів із кожного джерела, вони показують
рух фінансових  потоків  від  одного учасника  системи  освіти  до іншого[2,  с.4].
Аналіз  витрат  дозволяє  більш  точно,  ніж  аналіз  статей,  наприклад  державних
бюджетів, оцінювати використання коштів, виділених за кошторисом витрат, які в
кінцевому  випадку  не  завжди  використовуються  за  призначенням.  Загальні
витрати аналізуються у розрізі семи груп провайдерів у відповідності з освітніми
рівнями: допочаткове навчання (МСКО 0); початкова освіта/перший етап базової
освіти  (МСКО  1);  перший  етап  середньої  освіти/другий  етап  базової  освіти
(МСКО 2); другий етап середньої освіти (МСКО 3); після середня, не вища освіта
(МСКО  4);  перший  етап  вищої  освіти  (МСКО  5);  другий  етап  вищої  освіти
(МСКО 6). 

Обсягам  загальних  витрат  на  освіту  в  Україні  притаманна  висхідна
тенденція  (протягом  2007-2012 рр.  вони  зросли  у  2,1  раза).  Найвищий  темп
приросту цього показника  у 2008 р.  (31,6%),  а  у  наступні  роки динаміка  дещо
уповільнилася (2009 р. – 10,0%; 2010 р. – 17,6%; 2011 р. – 7,2%; 2012 р. – 13,9%).
Перераховані дані за обмінним курсом долара США у цілому також виявляють
тенденцію до зростання (із 10,6 млрд. дол. США у 2007 р. до 13,9 млрд. дол. США
у 2012 р.). У % до ВВП  цей показник змінюється  різнобічно (упродовж 2007-
2009 рр. зростає із 7,42% до 8,48%; у наступні два роки знижується із 8,41% до
7,50%; у 2012 р. зростає до 7,88%). Синхронно варіює динаміка рівня державних
витрат на освіту у % до ВВП. 

Найбільшим  адміністратором  центрального  бюджету  виступає
Міністерство  освіти  і  науки,  яке  контролює  близько  70%  центрального
фінансування і майже 23% державного сектора. Решта коштів розподіляється між
Мінагрополітики,  МОЗ, МВС, Мінкультом,  Мінфіном. Суттєву роль відіграють
регіональні та місцеві органи управління, що здійснюють пряме фінансування за
рахунок коштів місцевих бюджетів, які вдвічі перевищують кошти з Державного
бюджету.  Місцеві  урядові  структури  розподіляли  у  2012 р.  69,0%  державних
фондів і 58,4% загальних витрат на освіту. 

Серед  фінансуючих  організацій  домінують  державні  структури  (рис.1),
причому  їх  частка  щорічно  зростає  на  тлі  зниження  вкладу  у  фінансове
забезпечення освіти приватних організацій та домогосподарств. 

 

Рис. 1. Структура загальних витрат на освіту в Україні за фінансуючими
організаціями протягом 2007-2012 рр., %
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Навчальні заклади, що надавали освіту за рівнями, які відповідають МСКО
0-1 та МСКО 5 є найбільшими споживачами фінансових ресурсів: 26,4% та 40,7%
(2011 р.) і 28,7% та 38,0% (2012 р.). Для забезпечення другого етапу вищої освіти
(МСКО 6) було спожито лише 1,6% (2011 р.)  і  1,5% (2012 р.).  Водночас,  якщо
серед постачальників початкової загальної освіти кошти для МСКО 0 та МСКО 1
розподілялися майже на одному рівні, то серед постачальників середньої освіти
кошти, в основному, спрямовувались для забезпечення МСКО 2 – 68,6% (2011 р.)
і 68,7% (2012 р.) від витрат на середню освіту, а серед постачальників першого
етапу вищої освіти для МСКО 5 (ВНЗ III-IV р. а.) – 79,5% (2011 р.) 78,8% (2012 р.)
і від витрат на перший етап вищої освіти. Постачальники, які надають послуги з
отримання  освітніх  рівнів  за  МСКО  0-4  більше  90%  споживали  коштів  із
державного  сектора,  тоді  як  для  МСКО  5-6  цей  показник  складав  67-70%.
Причому, навчальні заклади рівня МСКО 5 на 32% (2011 р.) і на 29% (2012 р.)
фінансувалися за рахунок коштів домогосподарств. 

У загальних витратах на освіту левова частка припадає на основні послуги
у сфері освіти: 2011 р. 78,0% або 76,2 млрд. грн; 2012 р. 78,9% або 87,2 млрд. грн.
На  другорядну  діяльність  в  межах  закладів  освіти  було  витрачено  відповідно
16,0% і  15,6%, а  на другорядну діяльність,  що пов'язана з  навчанням – 6,0% і
5,5%.  Більшість  функцій  оплачуються  державним  сектором.  Так,  винятково  за
рахунок  державного  сектора  фінансуються  медичні  і  транспортні  послуги,  а
також  фінансові  послуги  у  вигляді  трансфертів  населенню.  Причому,  якщо
фінансування послуг у вигляді трансфертів населенню здійснюється за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів  майже на одному рівні,  то медичні і
транспортні  послуги  переважно  фінансуються  на  регіональному  рівні.
Домогосподарства здійснюють основні витрати на харчування, що відносяться до
другорядної  діяльності  в  межах  закладів  освіти;  придбання  інвентарю  та
обмундирування,  підручників  та  канцелярських  товарів  (другорядна  діяльність,
що пов'язана з навчанням). Приватні фірми та корпорації здійснюють за рахунок
коштів роботодавців фінансування тільки основних послуг у сфері освіти. 

Середні витрати на навчання одного учня/студента в Україні у 2012 році
13513 грн.,  з  них 85% кошти державного сектора.  За рівнями освіти зазначені
витрати становили 10634 грн (МСКО 0), 10250 грн (МСКО 1), 10250 грн (МСКО
2), 14848 грн (МСКО 3), 15647 грн (МСКО 4), 19454 грн (МСКО 5) та 45757 грн
(МСКО 6). Слід відмітити, що порівняно з 2011, 2010, 2009, 2008 роками середні
витрати на навчання одного учня/студента збільшились відповідно на 15%, 26%,
52%, 73%, а з 2007 роком у 2,3 раза. Дослідження розподілу середніх витрат на
навчання одного учня/студента за провайдерами та фінансуючими організаціями
свідчить, що державний сектор оплачує більшість витрат на освіту. Однак, якщо
витрати  державного  сектора  на  одного  учня  на  початкову  загальну  освіту,
середню освіту та післясередню, не вищу освіту становили у 2011 р. відповідно
94,4%, 93,1% та 90,0% й у 2012 р. відповідно 95,2%, 94,1% та 91,3% від середніх
витрат на учня за відповідним рівнем освіти, то частка витрат держави на перший
та другий етап вищої освіти складали у 2011 р. лише 67,2% та 55,1% і у 2012 р –
77,6%  і  67,9%.  В  Україні  порівняно  з  розвинутими  європейськими  країнами
досить низький рівень витрат у розрахунку на одного учня/студента (менше 20%
від середніх витрат на учня/студента у країнах ЄС). 

Фінансування закладів дошкільної освіти (МСКО 0) здійснюється коштом
державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств та внесками батьків. Плата
батьків  складала  4,0% (2011 р.)  і  3,7% (2012 р.)  загальної  вартості  дошкільної
освіти. Обсяг платних послуг по утриманню дітей в дошкільних закладах склав
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відповідно  за  роками  близько  498  млн.  грн  і  556  млн.  грн,  у  середньому
відповідно 367 грн і 389 грн на одну дитину. 

Фінансування  середньої  освіти  (МСКО  1-3)  в  Україні  здійснюється,  в
основному, за рахунок коштів місцевих бюджетів, які виділяються із державного
бюджету  відповідно  до  нормативів  на  одного  учня,  встановлених  для  певної
території. Однією із вагомих причин браку коштів є зростання цін на енергоносії,
що спричиняє збільшення витрат школи. Комунальні платежі складають близько
12% поточних витрат державного сектора на загальноосвітні навчальні заклади.
Через  обмеженість  фінансування  його  ледве  вистачає  на  заробітну  плату
вчителям,  яка  складає  майже  80%  зазначених  поточних  витрат.  Кошти,  які
вносять батьки у формі оплати спеціальних занять,  підручників,  харчування та
інших матеріалів, не можуть вирішити проблему дефіцитності бюджетів шкіл. 

Діяльність закладів професійно-технічної освіти (МСКО 4) на понад 90%
фінансується з державного бюджету. Тут комунальні платежі складають десяту
частину, а заробітна плата біля 60%. Грошей хронічно не вистачає і ефективність
такої освіти знижується. Це підтверджує і той факт, що кількість учнів та слухачів
професійно-технічних  навчальних  закладів  на  кожні  10  тис.  населення
зменшилась протягом 2000-2012 років на 13,1%. Плата домогосподарств у 2012
році складала 7,0% загальної вартості професійно-технічної освіти. Поряд з цим,
роботодавці покривали лише 1,6% загальної вартості професійно-технічної освіти.

У  вищій  школі  також  наочною  є  незбалансованість  між  масштабами
діяльності та обсягами фінансування. Майже  третина коштів залучається вищою
освітою у формі часткової плати за навчання. 

Наслідком  дефіцитності  бюджетів  навчальних  закладів,  нерегулярного
надходження державних коштів, непрозорості їхнього розподілу на обласному і
місцевому рівнях є зниження якості та ефективності освітніх послуг. Крім того,
перекладання значної  частини витрат на батьків є подвійним тягарем, оскільки
вони вже сплатили податки.  Проте,  держава має сприяти  притоку приватного
капіталу в освіту. У цьому напрямі Т. Майорова[1, с.30] пропонує низу заходів:
страхування  ризиків,  пов'язаних  із  неповерненням  кредитів,  що  надавалися
громадянам  для  оплати  освітніх  послуг;  передачі  в  управління  недержавним
консалтинговим  фірмам,  компаніям  державних  навчальних  закладів,  залучення
приватного  сектора  як  рівноправного  учасника  освітнього  процесу;  створення
регіональних  програм  спільного  фінансування  освіти  державою,  громадським
сектором,  муніципальними  органами;  впровадження  корпоративного  зв'язку
навчальних закладів з роботодавцями на основі двосторонніх угод; формування
системи багаторівневих податкових платежів, які забезпечують кожному органу
управління  освітою  певні  фонди,  що  необхідні  для  розвитку  територіальних
освітніх комплексів відповідно до визначених державних стандартів.

Частка  витрат державного сектора на освіту  в  Україні  відповідає  рівню
країн ЄС. Це свідчить про те, що кошти, які спрямовані на фінансування освіти
відповідають  економічному  стану  країни.  Перспективи  збільшення  обсягів
фінансування освіти вбачаються в активізації поступального розвитку країни.  За
недостатності державних коштів слід створити сприятливий інвестиційний клімат
для залучення приватного, у тому числі й іноземного капіталу.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ РІВНЯ

Важливим  інструментом  для  досягнення  стратегічних  цілей  соціально-
економічного  розвитку  України  та  підвищення  ефективності  державного
управління  розвитком  реального  сектору  економіки  є  державно-приватне
партнерство.
Відносини  держави  та  бізнесу  є  вкрай  важливими  для  розвитку  країни.  В
сучасних  умовах  підприємницький  сектор  набуває  статусу  рівноправного
партнера  у  розв'язанні  стратегічних  завдань  соціально-економічного  розвитку
країни.

Взаємодія  держави  і  бізнесу  здійснюється  шляхом  застосування  різних
форм і методів: забезпечення суб'єктам господарювання захисту прав власності на
землю, майно та результати своєї праці; стимулювання розвитку підприємницької
діяльності;  державна  підтримка  наукових  досліджень  у  пріоритетних  сферах;
пряме  державне  фінансування  суб'єктів  підприємництва;  дотування  і
субсидування  окремих  видів  продукції  і  виробництв;  часткова  компенсація
відсоткових  ставок  за  банківськими  кредитами;  часткова  компенсація  сум
страхових платежів; формування партнерських відносин в сфері оподаткування;
державне гарантування кредитів для суб'єктів підприємництва та ін.
Відповідно до визначення Європейської комісії  державно-приватне партнерство
зводиться  до  передання  приватному  сектору  частини  повноважень,
відповідальності  та  ризиків  щодо  реалізації  інвестиційних  проектів,  які
фінансувалися публічним сектором.

Державно-приватне  партнерство  передбачає  використання  механізму
розподілу ризиків та відповідальності за результати господарської діяльності між
державою  та  підприємницькими  структурами.  Впровадження  таких  проектів
здійснюється з дотриманням наступних принципів:
-  пріоритетність  інтересів  держави  (державні  органи  влади  виступають
замовником проекту і визначають основні правила співпраці з бізнесом);
- розподіл ризиків між сторонами (ризики повинні передаватися тій стороні, яка
може забезпечити їх більш ефективне управління);
- прозорість (суспільство має достатній доступ до інформації відносно діяльності
партнерів);
- рівноправний характер відносин між сторонами.

На  сьогодні  близько  70  відсотків  об’єктів  соціальної  інфраструктури
передана  на  баланси  міських,  сільських  і  селищних  рад.  Проте,  у  результаті
застосування чинної схеми міжбюджетних трансфертів складається ситуація, коли
органи місцевого самоврядування позбавлені можливості самостійно вирішувати
власні проблеми: одні - через залежність від дотацій,  інші - через те,  що зайві
кошти вилучаються. Органи місцевого самоврядування в Україні  не спроможні
забезпечити належне фінансування соціальної сфери та її працівників: вчителів,
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лікарів,  працівників  культури;  сприяти  виплаті  пристойної  пенсії  ветеранам;
допомоги безробітним тощо. 

Так,  основним  джерелом  надходження  коштів  до  місцевого  бюджету  є
різні податки і збори. Частина інших надходжень, наприклад, від приватизації або
оренди  комунального  майна,  вкрай  незначна.  На  сьогодні  суб’єкти  місцевого
самоврядування в Україні  дуже часто не мають у своїй комунальній власності
високорентабельних  комерційних  підприємств.  При цьому наявних  бюджетних
коштів  катастрофічно  не  вистачає  навіть  для  забезпечення  поточної
життєдіяльності населених пунктів, не говорячи вже про стабільний розвиток. Це
означає, що певні прошарки населення перебувають поза межами справедливого
розподілу і про реальне соціальне партнерство практично говорити не доводиться.

В таких умовах саме органи місцевої влади мають відіграти ключову роль
у  налагоджені  стабільного  та  ефективного  зв’язку  між  бізнесом  і  громадою  у
вирішенні  соціальних  проблем  останньої  на  засадах  добровільності  та
взаємовигоди. 

Так,  вигодами,  які  отримує  бізнес  від  виконання  принципів  соціальної
відповідальності, є наступні:

- забезпечення суспільної репутації організації;    
-  зростання  довіри  населення  до  діяльності  компанії,  її  товарів  та

послуг;
-  підвищення  професіоналізму  та  розвиток  кадрового  потенціалу  на

підприємстві, забезпечення лояльності персоналу;
 можливість  формування  безпечного  середовища  діяльності  та  розвитку

компанії завдяки власній корпоративній політиці;
 - відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти;
 -можливість формування партнерських відносин із владними структурами,

громадськістю та ЗМІ.
Переваги,  які  отримує  суспільство  від  дотримання  бізнесом  принципів

соціальної відповідальності: можливість встановлення партнерських відносин між
бізнесом,  владою  і  громадськістю;  можливість  надання  адресної  екстреної
допомоги громадянам, які її потребують;   удосконалення та розвиток соціальної
захищеності населення; можливість залучення інвестицій у певні суспільні сфери;
 можливість  підтримки громадських ініціатив,  інноваційних проектів,  розвиток
соціальної  і  творчої  активності  населення,  збереження  та  використання
“інтелектуального ресурсу” на потреби країни і регіону.

Результати соціологічних досліджень визначають основними перешкодами
становлення  та  розвитку  соціальної  відповідальності  бізнесу  наступні:
недосконалість законодавчої й нормативно-правової бази, що регулює можливості
участі бізнесу в соціальних програмах та закладів освіти у формуванні соціально
відповідальних  фахівців;  відсутність  сформованої  і  дієвої  незалежної
громадянської експертизи та оцінки результатів соціальних програм, стандартів і
якості підготовки бізнес-фахівців; відсутність системи заохочення (морального та
економічного) відповідальних суспільних суб’єктів.

За  результатами  соціологічного  опитування,  проведеного  Центром
соціальних експертиз Інституту соціології НАН України та благодійним фондом
“Інтелектуальна  перспектива”,  в  якому  взяли  участь  811  підприємств  різних
розмірів, форм власності та сфер діяльності, бізнес-структури позиціонують своє
ставлення до аспектів соціальної відповідальності наступним чином:

       до  реалізації  соціальних  проектів  60 %  респондентів  ставляться
позитивно та вважають її корисною для суспільства в цілому; чверть опитаних
продемонструвала  “нейтралітет”;  5 %  респондентів  зафіксували  негативне
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ставлення, оцінивши таку діяльність як “марну витрату часу та ресурсів”;
       в оцінках можливостей своєї участі у реалізації соціальних проектів –

4 % респондентів зазначили відсутність будь-яких можливостей у бізнес-структур
для  реалізації  соціальних  проектів;  третина  вважає,  що  ця  можливість  існує
стосовно  всіх  бізнесових  організацій;  половина  опитаних  переконана,  що  така
можливість є, але лише в окремих компаній;

       у  визначенні  сфер,  які  потребують  соціальних  проектів  -  допомога
дітям-інвалідам — 69 %; допомога інвалідам, людям похилого віку, знедоленим
— 60 %; охорона здоров’я — 58 %; освіта — 50 %; екологія — 39 %; наука —
30 %; культура, мистецтво — 22 %.

Поряд  з  цим,  більш  як  третина  комерційних  організацій  не  приймає
безпосередньої участі у підтримці соціального розвитку. Це може означати значну
різницю між готовністю до різних форм соціального інвестування, бажанням бути
соціально  відповідальними  та  реальною  практикою  господарювання.  Така
тенденція  пов’язана  очевидно  з  тим,  що  сектор  бізнесу  сам  потребує  значної
інституційної  підтримки,  оскільки  є  ще  не  дуже  розвиненим.  Більшість
підприємств  і  підприємців  відчувають  правову  незахищеність  і  намагаються
накопичувати капітал для власного розвитку, відсуваючи потреби суспільства та
громади на другий план. 

Цікавим фактом останніх років є те,  що населення очікує на благодійну
допомогу  передусім  від  комерційних  структур,  а  вже  потім  від  держави  та  її
органів  соціальної  опіки.  Це  свідчить  про  деяку  переорієнтацію  настроїв
населення та їх відмову від патерналістських очікувань стосовно держави.

За даними дослідження проекту AISEC, найменша поінформованість про
соціальну відповідальність бізнесу характерна для підприємств транспорту та тих,
що  надають  побутові  і  комунальні  послуги  –  52,9 %  і  57,5 %  відповідно.
Найбільше  інформовані  про  концепцію  соціально  відповідального  бізнесу
компанії фінансового сектора (94 %), виробництва промислових товарів (84,5 %) і
торгівлі (83,2 %).

Значні відмінності спостерігаються на регіональному рівні. Якщо в Києві
та  області  поінформованість  про  соціальну  відповідальність  продемонструвало
90,7 % опитаних компаній, то у Львові та області тільки 62,9 %, а в Донецьку й
області – 61,5 % компаній.

Обмежувальними факторами розвитку соціальної відповідальності бізнесу
є  наступні:  відсутність  сформованого  та  впливового  сектору  громадянського
суспільства, котрий би просував ідеї соціальної відповідальності і спеціалістів, які
професійно б займалися даною проблемою; відсутність незалежної громадської
експертизи  соціальних  і  культурних  проектів  та  програм;  існуючі  законодавчі
обмеження  розмірів  і  способів  можливої  допомоги  нужденним;  відсутність
регіонального  закону  про  благодійництво;  відсутність  системи  інформування
суспільства  про  соціальні  та  благодійні  проекти,  про  інвесторів  соціальних
програм та системи оцінки суспільством результатів соціальних програм бізнесу;
відсутність зацікавленості  в даній сфері бізнес-структур, що пов’язано з роллю
держави та з проблемами у законодавчій сфері; відсутність досвіду та успішних
прикладів з соціального підприємництва; відсутність центру розвитку соціального
підприємництва  та  донорських  організацій,  що  постійно  займаються  даним
напрямком.

Найбільш ефективними заходами, які б поширювали принципи соціальної
відповідальності бізнесу в українському суспільстві та стимулювали комерційні
організації до вирішення соціальних проблем є наступні: 
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1)  створення  сприятливих  організаційно-правових  умов  для  діяльності
суб’єктів господарювання, що беруть участь у вирішенні соціальних проблем; 

2)  надання пільг по податках,  зборах, орендній платі та інших платежах
підприємствам  і  організаціям,  які  займаються  шефською,  спонсорською,
благодійною діяльністю;

3) цільова фінансова підтримка недержавних суб’єктів соціальної політики
за рахунок бюджетних коштів;

 4)  застосування економічних та інших санкцій до тих, хто діє на шкоду
соціальним інтересам територіальної громади;

5)   налагодження  співпраці  з  податковими  органами  та  проведення
консультаційної і ознайомчої роботи тощо; 

6)  акумулювання наявної інформації у сфері соціального підприємництва
та адаптація закордонного досвіду соціального підприємництва.

Збільшення рівня висвітлення діяльності компаній у царині благодійництва
дасть  змогу  пересічному  громадянину  дізнатись,  що  комерційні  організації  не
лише намагаються отримувати прибутки,  а й піклуються про громаду, де вони
працюють,  є  соціально  відповідальними.  Стимулювання  участі  бізнесу  у
соціальному  розвитку  громади  є  надзвичайно  важливим,  оскільки  головним
джерелом одержання благодійної  допомоги громадяни України вважають якраз
комерційний сектор.

Досвід  показує,  що соціальна  відповідальність  корисна  усім  –  компанії,
державі,  суспільству,  тому  реалізація  цільових  соціальних  проектів  є  не  менш
важливою, ніж відрахування до бюджету на соціальні потреби держави.
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Р.Л. Лупак, доцент кафедри економіки підприємства 
Львівської комерційної академії

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ДО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Адаптація  підприємства  включаючи  гнучкість,  мінливість  та
нестандартність  зосереджує  увагу  на  плинності  всіх  процесів  та,  відповідно,
неповторності  кожної  дії  суб’єктів  ринку,  процесу  та  умов  прийняття
управлінських рішень. При цьому пріоритетним є прийняття тих управлінських
рішень,  що  забезпечують  зміни  на  користь  підприємства.  Але  адаптація
забезпечується на підприємства завдяки реалізації заходів, де окрім управлінських
відбувається цілеспрямована координація організаційних та виробничих відносин.
Таким  чином,  формування  ефективного  механізму  забезпечення  адаптації
можливе завдяки пристосуванню внутрішнього середовища підприємства до змін
його  оточення,  а  реалізація  адаптаційних  процесів  дозволить  розробити  й
реалізувати  такі  моделі  перебудови й розвитку,  які  б  забезпечували  ефективне
функціонування в конкурентних умовах [3, с. 355; 1].
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Так,  функціональні  складові  забезпечення  адаптації  підприємств  до
конкурентного середовища – це фінансово-інвестиційний, матеріально-технічний,
інтелектуально-кадровий  напрями  функціонування.  При  цьому  інтелектуально-
кадрові процеси активно впливають на ефективність реалізації адаптивних заходів
в  межах  інноваційно-технологічного,  соціально-мотиваційного,  організаційно-
економічного та маркетингового напрямів. Водночас, структурними складовими
забезпечення  адаптації  підприємства  до  конкурентного  середовища  необхідно
вважати:  розвиток  маркетингового  потенціалу;  стійкість  виробничої  системи;
зростання  якості  праці  персоналу;  підвищення  ефективності  фінансової  і
інвестиційної  діяльності;  висока якість  управління;  достатній  рівень соціальної
відповідальності.

Функції  функціонального  взаємозв’язку  складових  адаптації  належать
інтелектуально-кадровому капіталу, використання якого має за мету створення та
реалізація  інституційних  програм  розвитку  території  функціонування  для
забезпечення конкурентоспроможності  підприємства.  Мається на увазі,  активну
участь  підприємств  у  розробці  і  реалізації  програм  покращення  та  розвитку
виробничої  інфраструктури  району  функціонування.  Відповідно  реалізація
інтелектуального  продукту  в  умовах  фінансових  обмежень  може  слугувати
ефективним способом адаптації підприємств до конкурентного середовища. 

Адаптація  підприємства  є  інноваційним  процесом,  а  від  так  потребує
упровадження  інвестиційних  проектів,  розробок,  ноу-хау,  створення  власного
бренду,  торгової  марки,  розширення  зв’язків  і  контактів,  підвищення  рівня
лояльності  користувачів.  При цьому важливо  врахувати  матеріально-технічний
характер  адаптації  підприємства,  а  саме  удосконалити  виробничі  процеси,
технології та покращити використання обладнання. 

Зауважимо  залежність  фінансово-інвестиційних  та  маркетингових
адаптаційних  процесів,  адже  для  підвищення  ефективності  фінансової  і
інвестиційної  діяльності  необхідно  врахувати  економічні  інтереси  усіх
зацікавлених  сторін  та  сформувати  їх  соціальну  відповідальність  у  товарно-
грошових відносинах. На нашу думку соціальна відповідальність формується не
за  рахунок  організаційно-економічного  капіталу,  а  завдяки  маркетинговому,
оскільки лише в процесі вивчення ринкових потреб у керівництва та працівників
може сформуватись соціальне бачення бізнес-процесів із економічною вигодою.

Таким  чином  доцільно  розглядати  умови  ефективного  використання
механізму  забезпечення  адаптації  підприємств  до конкурентного  середовища в
розрізі  окремих  видів  ресурсів  та  відповідних  їм  конкурентних  переваг.
Методично  важливими  є  критерії  і  показники  ефективності  механізму
забезпечення  адаптації  на  рівні  підприємства  як  системи  та  підсистем,
побудованих на ефективності використання окремих елементів його ресурсного
потенціалу.

На засадах вище зазначеного, слід відмітити, що кожна модель механізму
адаптації  підприємств  до  конкурентного  середовища  враховує  індивідуальні
характеристики,  відображає  лише  найсуттєвіші  властивості  виходячи  з  цілей
дослідження.  Відтак,  відносно  одного  об’єкту  моделювання  можна  розробити
багато моделей, які відрізняються за цілями досліджень та ступенем адекватності.
Вважати модель адекватною можна, якщо вона з достатнім ступенем наближення
відображає  закономірності  процесу  забезпечення  адаптації  підприємства  до
конкурентного  середовища.  Попри  це,  для  підприємств  важливо  встановити
потенційно  можливий  або  плановий  результат  адаптації,  який  при  оцінюванні
адаптаційних  заходів  відображатиме  резерви  чи  обмеженість  ресурсного
забезпечення життєздатності в конкурентному середовищі. Проте, порівняння, а
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також планування, результатів адаптації носить суб’єктивний характер, оскільки
кожне  підприємство  вирішує  стратегічну  мету  життєздатності  по-різному  –
перебувати в межах середовища лідерства чи учасника конкуренції. Це залежить
від ресурсів, якими володіє підприємство та рівня інституціонального контролю з
боку суб’єктів конкурентного середовища [2, с. 158; 4, с. 30-32].

Адаптація підприємств до конкурентного середовища відображає динаміку
господарських  процесів,  зокрема  в  умовах  стратегічного  розвитку  і  обмежень
ресурсного потенціалу, та охоплює не лише масштаб ринкових взаємовідносин, а
й  соціально-економічні  аспекти  розвитку.  Для  досягнення  високого  рівня
адаптації підприємствам необхідно ефективно і своєчасно вводити в дію широкий
спектр ринкових стимулів, що дозволить узгодити інтереси усіх учасників ринку. 

Так,  однією  з  організаційних  умов  ефективного  забезпечення  адаптації
підприємства  є  управління  капіталом  та  оптимізація  його  структури,  що
передбачає економічне обґрунтування співвідношень вартості окремих елементів
ресурсів.  Важливим  є  визначення  потреби  в  ресурсах  та  відповідного  їх
мінімального  розміру  для  забезпечення  досягнення  результатів  життєздатності
підприємства,  зокрема,  техніко-технологічних  (напр.,  потреба  торговельної
площі),  товарного  забезпечення  і  формування  виробничих  запасів  (потреби  в
кредитних ресурсах, які використовуються для формування виробничих запасів),
підвищення  продуктивної  праці  (потреби  в  працівниках  з  відповідними
професійно-кваліфікаційними ознаками).

Механізм  адаптації  підприємств  до  конкурентного  середовища  постійно
змінюється, а це підтверджує перспективу подальших дослідження. Зокрема може
використовуватись  інший  підхід  до  структуризації  адаптації  підприємства  і,
відповідно, формуватись економічні регулятори.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ ЯК ІНДИКАТОРА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

В  умовах  ринкових  відносин  підприємства  торгівлі  самостійно  несуть
відповідальність  за  результати  своєї  діяльності.  Торгівельні  підприємства
функціонують  в  умовах  підвищеного  ризику,  оскільки  для  забезпечення
відповідного  рівня  конкурентоспроможності,  їм  необхідні  додаткові  фінансові
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ресурси,  які  вони  позичають  із  зовнішніх  джерел  фінансування.  Крім  того,
підприємствам  торгівлі  постійно  необхідно  діагностувати  загрози  зовнішнього
середовища,  які  не  залежать  від  їх  фінансової  діяльності  підприємства.
Підприємства  змушені  досліджувати  діяльність  конкурентів  (знати,  які  вони
застосовують новітні методи управління, як вони мотивують своїх працівників до
підвищення результатів діяльності, які методи маркетингу планують застосувати,
чи  використовують  недобросовісні  способи  конкуренції)  для  того,  щоб  не
втрачати  своєї  частки  ринку  і  підвищувати  перспективи  подальшого  розвитку.
Для  здійснення  цих  завдань  підприємствам  торгівлі  потрібно  мати  успішну
фінансову  діяльність  як  передумову  збереження  відповідного  рівня
конкурентоспроможності.

Конкуренція  виступає  внутрішньою  рушійною  силою  ринкового
середовища  в  якому  перебувають  підприємства  торгівлі.  Саме  ринкові  умови
господарювання вимагають від підприємств  торгівлі  одержання максимального
прибутку,  постійний  розвиток  та  удосконалення,  застосування  нових  методів
управління, швидкої адаптації до умов, що склалися, щоб не втратити тієї частки
та позицій ринку які вони займають. 

В  умовах  підвищеного  фінансового  ризику  основною  передумовою
конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі є ефективні результати
фінансової діяльності та фінансова стійкість підприємств.

Проведено  дослідження  узагальнених  показників  фінансової  стійкості
підприємств роздрібної  торгівлі Виноградівського району Закарпатської  області
як індикатора їх конкурентоспроможності. Зауважимо, що традиційно виділяють
чотири типи фінансової стійкості: (1) абсолютна, (2) нормальна, (3) передкризова
(критична),  (4)  кризова.  Але  для  їх  узагальнення  нами  використано  методику
розрахунку  узагальнюючого  показника  фінансової  стійкості,  запропоновану  В.
Подольською та О. Ярішем [4].

Розрахунок узагальнюючих показників проведений за даними фінансово-
статистичної  звітності  аналізованих  підприємств  Виноградівського  району
Закарпатської  області.  Це  такі  суб’єкти  господарювання:  Апарат  РСС, В.  Ком
´ятське  СТ,  Вилоцьке  СТ,  ТОВ  «МТВП»,  ТОВ  «Ринок»,  СТ  «Довіра»,
«Королівське  СТ  Фантазія»  (підприємства  Виноградівської  райспоживспілки),
ТОВ «ЧЕКОТЕКС», ТОВ «Данко», ТОВ «Джерельце», ТОВ «ЛМ».

У  таблиці  1  наведений  порівняльний  аналіз  результатів  оцінювання
стійкості  фінансового  стану  аналізованих  підприємств  роздрібної  торгівлі
Виноградівського району Закарпатської області у 2007-2012 рр. Звернімо увагу на
в загальному дещо кращу фінансову стійкість підприємств споживчої кооперації.
Зокрема, Апарат РСС та СТ «Ринок» протягом усього аналізованого періоду мали
абсолютну фінансову стійкість, СТ «В. Ком´ятське» мало абсолютний фінансовий
стан до 2011 р., СТ «Довіра» мало абсолютний фінансовий стан упродовж 2007-
2008 рр. 

Натомість підприємства інших форм власності та господарювання – ТзОВ
«ЧЕКОТЕКС»,  ТОВ  «Джерельце»,  ТОВ  «ЛМ»  та  ін.  (крім  ТОВ  «Данко»)
стабільно перебували у кризовому стані  фінансової  стійкості.  Встановлено,  що
суб’єктам господарювання не вистачає наявних власних фінансових ресурсів для
обслуговування запасів. Їх діяльність, а отже й конкурентоспроможність, залежні
від зовнішніх джерел фінансування та існує загроза банкрутства. Очевидно, що за
таких  умов  мови  не  може  йти  про  міцні  конкурентні  позиції.  Відтак,
підприємствам  слід  удосконалювати  передусім  засади  фінансово-економічного
механізму конкурентоспроможності.

На  нашу  думку,  товариствам  споживчої  кооперації  вдається  зберігати
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кращий  тип  фінансової  стійкості  за  рахунок  досвіду  персоналу  та  кращої
матеріально-технічної  бази.  Але,  зробимо  висновок,  що  для  збереження  і
подальшого покращення конкурентоспроможності підприємства повинні залучати
фінансові  ресурси  з  різних  джерел  фінансування,  в  тому  числі  із  зовнішніх,
зменшувати  витрати  на  запаси  і  резерви.  При  низькому  рівні  фінансування
оборотних  активів  власними  оборотними  коштами  споживчим  товариствам
потрібно  ефективно  використовувати  кожну  грошову  одиницю,  замовляти  в
постачальників таку кількість товарів, яку підприємства можуть реалізувати в 
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   Таблиця 1
Результати компаративного аналізу стійкості фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі Виноградівського району

Закарпатської області у 2007-2012 рр. (авторська розробка) 

Підприємство/Роки
ТИПИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ за роками:

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Апарат РСС
Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна

«В. Ком´ятське» СТ
Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна Кризова

«Вилоцьке» СТ
Кризова Кризова Кризова Кризова Кризова Кризова

СТ «МТВП»
Абсолютна Кризова Кризова Кризова Кризова

Передкризов
а

СТ «Ринок»
Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна

СТ «Довіра»
Абсолютна Абсолютна Кризова Кризова Кризова Кризова

«Королівське СТ
Фантазія»

Кризова Абсолютна Кризова Кризова Абсолютна Нормальна

ТзОВ «ЧЕКОТЕКС»
Кризова Кризова Кризова Кризова

Передкризов
а

Кризова

ТОВ «Данко»
Кризова Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна Абсолютна

ТОВ «Джерельце»
Кризова Кризова Кризова Кризова Кризова Кризова

ТОВ «ЛМ»
Кризова Кризова Кризова Кризова Кризова Кризова
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Таблиця 2
Основні показники фінансової стійкості роздрібних торговельних підприємств Виноградівського району Закарпатської

обл. у 2010-2012 рр. (розраховано автором)

Назва 
підприємства

Коефіцієнт
фінансової

незалежності 

Коефіцієнт
маневреності

власного
капіталу

Коефіцієнт
концентрації
позикового

капіталу

Коефіцієнт
фінансової

стабільності

Коефіцієнт забезпечення
оборотних активів

власними оборотними
коштами

Коефіцієнт
забезпечення запасів

власними
оборотними

коштами

Коефіцієнт фінансової
стійкості

Коефіцієнт
інвестування

1* 0,98 0,19 0,02 45,66 0,89 19,68 0,98 1,28

2 0,93 0,26 0,07 12,44 0,77 6,57 0,93 1,36
3 0,93 - 0,07 12,58 - - 0,93 3,9
4 0,92 0,08 0,08 11,05 0,48 0,09 0,92 1,09
5 0,94 0,16 0,06 15,57 0,71 8,92 0,94 8,92
6 1,11 -0,05 0,09 12,44 12,44 -2,70 1,11 1,3
7 0,98 0,08 0,02 42,32 0,77 0,90 0,98 1,09
8 0,09 -8,32 0,91 0,09 -3,52 -6,98 0,09 0,11
9 0,91 0,01 0,09 10,62 0,12 0,13 0,91 2,33
10 0,77 0,52 0,23 3,32 0,63 0,76 0,77 2,11
11 0,51 -0,50 0,49 1,05 -1,13 -1,13 0,51 4,40

2011 рік

1* 0,98 0,18 0,02 45,35 0,89 21,71 0,98 1,27

2 0,96 0,35 0,04 22,36 0,89 17,77 0,96 0,93
3 0,93 - 0,07 13,63 - - 0,93 0,93
4 0,92 0,08 0,08 11,35 0,49 0,09 0,92 1,10
5 0,99 0,25 0,01 152,49 0,97 29,46 0,99 1,32
6 0,91 -0,04 0,09 10,66 -0,74 -2,90 0,91 1,09
7 0,98 0,07 0,03 35,44 0,71 0,98 0,98 1,08
8 0,96 -0,01 0,04 21,81 -0,17 -0,64 0,96 0,99
9 0,96 0,04 0,04 22,85 0,49 0,53 0,96 2,45
10 0,77 0,47 0,23 3,34 0,61 0,91 0,77 1,88
11 0,56 -0,52 0,44 1,28 -2,03 -2,11 0,56 5,47

2012 рік

1* 0,97 0,08 0,03 30,70 0,71 8,85 0,97 1,10

2 0,93 -0,03 0,07 13,71 -0,91 -1,54 0,93 0,97
3 0,93 - 0,07 13,94 - - 0,93 0,93 
4 0,99 0,12 0,01 167,03 0,95 0,14 0,99 1,14
5 0,98 0,02 0,02 55,96 0,58 2,58 0,98 1,03
6 0,92 -0,04 0,08 12,07 -0,83 -2,91 0,92 1,08
7 0,99 0,07 0,01 103,64 0,88 1,01 0,99 1,08
8 0,91 -0,06 0,09 10,12 -1,42 -7,44 0,91 0,95
9 0,99 0,04 0,01 181,41 0,87 0,49 0,99 2,43
10 0,99 0,26 0,01 69,84 0,95 - 0,99 1,35
11 0,66 -0,45 0,34 1,91 -5,73 - 0,66 6,32

* 1 – РТП «Апарат РСС»; 2 – РТП «В. Комятське СТ»; 3 – РТП «Вилоцьке СТ»; 4 – РТП «МТВП»; 5 – РТП «Ринок»; 6 – РТП «СТ Довіра»; 7 – РТП
«Королівське СТ Фантазія»; 8 – ТОВ «Чекотекс»; 9 – ТОВ «Данко», 10 – ТОВ «Джерельце»; 11 – ТОВ «ЛМ».
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найближчій  перспективі,  слідкувати  за  вчасною  оплатою  дебіторської
заборгованості  і  самим  вчасно  погашати  кредиторську  заборгованість,  щоб
уникнути слати пені, штрафних санкцій за невчасність розрахунків.

За результатами аналізу показників фінансової стійкості усіх аналізованих
підприємств (табл. 2) встановлено, що у 2012 р. у найбільшій мірі задовільними
були такі коефіцієнти: коефіцієнт фінансової незалежності з 11-ти досліджуваних
підприємств 10 мали задовільне значення показника (більше 90 %) тільки ТОВ
«ЛМ» мало нижче значення показника (66 %), коефіцієнт фінансової стійкості, у
10 підприємств часка стабільних джерел фінансування складає більше 90 %, що
свідчить про те, що підприємства розраховують на власні фінансові ресурси.  

Значення коефіцієнта фінансової стійкості підвищилося у 2012 році у РТП
«СТ Довіра» та РТП «Ринок». У порівнянні з 2010 р. загалом по всіх аналізованих
підприємствах  покращилися  значення  таких  коефіцієнтів,  як  коефіцієнти
фінансової  стійкості  та  фінансової  незалежності.  Натомість,  погіршилися
значення коефіцієнта забезпечення запасів власними оборотними коштами у ТОВ
«ЛМ»,  ТОВ  «Джерельце»,  ТОВ  «Чекотекс»,  РТП  «Вилоцьке  СТ»,  РТП  «СТ
Довіра»,  РТП  «В.  Ком´ятське  СТ».  Також  погіршилось  значення  коефіцієнта
маневреності  власного  капіталу  та  коефіцієнта  інвестування  загалом  по
досліджуваних підприємствах.

Значення коефіцієнта фінансової стійкості підвищилося у 2012 році у РТП
«СТ Довіра» та РТП «Ринок». У порівнянні з 2010 р. загалом по всіх аналізованих
підприємствах  покращилися  значення  таких  коефіцієнтів,  як  коефіцієнти
фінансової  стійкості  та  фінансової  незалежності.  Натомість,  погіршилися
значення коефіцієнта забезпечення запасів власними оборотними коштами у ТОВ
«ЛМ»,  ТОВ  «Джерельце»,  ТОВ  «Чекотекс»,  РТП  «Вилоцьке  СТ»,  РТП  «СТ
Довіра»,  РТП  «В.  Ком´ятське  СТ».  Також  погіршилось  значення  коефіцієнта
маневреності  власного  капіталу  та  коефіцієнта  інвестування  загалом  по
досліджуваних підприємствах.

Отже,  керівникам  підприємств  потрібно  більше  уваги  приділити
ефективному  управлінню  власними  оборотними  коштами,  коефіцієнту
фінансування та концентрації позикового капіталу. Хоч підприємства роздрібної
торгівлі Виноградівського району і мають фінансову стійкість та незалежність від
зовнішніх джерел фінансування,  проте наявність високої фінансової стійкості не
гарантує уникнення банкрутства це підтверджують розрахунки проведені в табл.
1. Такі фінансово незалежні підприємства, як ТОВ «Джерельце» та ТОВ «ЛМ» на
грані банкрутства. РТП «МТВП», «СТ Довіра», «Вилоцьке СТ», ТОВ «Чекотекс»
мають  критичний  стан  фінансової  стійкості,  отже  фінансова  незалежність  від
зовнішніх  джерел  фінансування  не  забезпечує  високого  рівня  рентабельності,
платоспроможності  та  ліквідності,  зростання  власного  капіталу  та  достатнього
рівня  власних  оборотних  коштів  у  капіталі.  Над  цим  необхідно  задуматися
підприємствам,  наявність  таких  додаткових  фінансових  ресурсів  як  позикові
кредитні ресурси є життєво необхідними в умовах ринкової економіки. Коли для
підтримання  відповідного  рівня  конкурентоспроможності  підприємствам
роздрібної  торгівлі  необхідно  вкладати  фінансові  ресурси  в  розвиток  та
нововведення.  Постійно модернізувати не тільки матеріально-технічну базу а й
фінансову політику, маркетингові стратегії, кадрову політику, сферу логістики, і
тільки  за  рахунок  таких  дій  удосконалити  систему  управління  фінансово-
економічним  механізмом  забезпечення  конкурентоспроможності  об’єктів
роздрібної торгівлі.
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Київського національного торговельно-економічного університету

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Складність  і  масштабність  завдань  перехідного  періоду,  їх  успішне
вирішення значною мірою залежать від теоретичних підвалин, на яких базується
економічна політика держави. 

Методологія  досліджень  інституціоналістів  базується  на  формуванні
ефективних  інститутів  регулювання  економікою,  які  в  Україні  поки  що  не
склалися ні організаційно, ні функціонально. На думку Д. Норта, «ринок не може
зробити все, ринкова ефективність насправді є наслідком впливу на ринок добре
працюючих політичних і економічних інститутів,  з допомогою яких здійснення
трансакцій стає більш дешевим» [1, с. 6]. Близькою до цієї є думка Т.Егертсона,
який характеризує інститути «як формальні і неформальні правила, норми і звичаї
суспільства,  які  здійснюють  вплив  на  економічну  поведінку,  організацію
виробництва і результати» [2, с. 211].

В  сучасній  українській  економічній  теорії  термін  «інститути»
інтерпретується  дещо  з  інших  позицій.  Так,  наприклад,  С.Тігіпко  до
безпосередніх  інститутів  відносить  адміністративну  реформу,  приватизацію,
податково-бюджетну  та  соціальну  політику,  регуляторні  відносини  [3,  с.  51].
Дещо  іншої  думки  дотримуються  автори  підручника  «Політична  економія»  за
редакцією  К.Кривенка.  До  інституціональних  основ  ринкової  економіки  вони
відносять  приватну  власність,  свободу  підприємництва,  особистий  інтерес  як
головний  мотив  вибору,  конкуренцію,  опору  на  систему  цін,  обмежену  роль
держави  [4,  с.  145].  А.Гриценко  послуговується  поняттям  «інституційна
архітектоніка»,  під  якою  розуміється  структура  інститутів,  які  становлять
правила, норми, стереотипи, традиції, установи та інші соціальні утворення у їх
співвідношеннях з суттю та загальним естетичним планом побудови соціальної
системи [5, с. 157]. Інституційні трансформації,  пише О.Бородіна,  в перехідних
суспільствах захоплюють не тільки формальні, а й неформальні інститути, такі, як
духовні  цінності,  звичаї,  норми  поведінки,  менталітет  [6,  с.  105].  В  окремих
дослідженнях  під  інституціями,  як  правило,  розуміється  наявність  відповідних
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організаційних  структур,  які  забезпечують  управління  розвитком певної  сфери
економіки, або виду господарської діяльності [7, 8, 9].

В  агрегованому  плані  поняття  «інститут»  може  трактуватися  як
організація,  що  в  широкому  розумінні  відповідає  статусу  юридичної  особи,
сукупність правил гри, що регулюють економічні відносини та системні інститути
ринкової  економіки  –  власність,  конкуренцію,  економічні  інтереси,  свободу
підприємництва, ціноутворення.
Аналіз  світового  досвіду  беззаперечно  доводить,  «що  успіх  належить  не  тим
країнам,  в  яких  багато  матеріальних  ресурсів,  а  тим,  які  зуміли  побудувати
ефективну  інституціональну  систему»  [10,  с.  137].  З  цих  теоретико-
методологічних  підходів  до  структуризації  інститутів  випливає  важливий
висновок,  суть  якого  зводиться  до  того,  що  вибір  моделі  розвитку  економіки
передбачає  формування  відповідних  їй  інститутів,  розвиненість  яких  визначає
ступінь зрілості економічної системи.

Запропонована структуризація інститутів, що включає системні, регулюючі
та функціональні  їх  форми розмежовує компетенцію та  сфери регулювання на
різних ієрархічних рівнях господарювання (рис. 1).

Рис. 1. Структуризація інститутів управління трудовими відносинами

Так,  наприклад,  регулюючі  інститути  функціонують  на  всіх  рівнях
управління  трудовими  відносинами,  а  кінцевою  метою  їх  діяльності  є
забезпечення повної і ефективної зайнятості населення окремого територіального
утворення.

З цього можна зробити висновок, суть якого полягає в тому, що однією з
головних причин існуючих  диспропорцій між попитом і  пропозицією праці  на
локальних ринках є неефективна діяльність інститутів їх регулювання – центрів
зайнятості,  системи  підготовки  і  перепідготовки,  інших  інфраструктурних
елементів ринку. 

За  експертними  оцінками,  державна  служба  зайнятості  як  один  із
центральних інститутів регулювання трудових відносин контролює всього 15-20
% загального руху робочої сили [11, с. 127], що, вочевидь, є недостатнім і не дає
їй змогу впливати на політику зайнятості. Аналогічна ситуація присутня в системі
підготовки  і  перепідготовки  кадрів.  У  2011  році  в  Україні  навчались  нових
професій 215,6 тис.  осіб,  що на 12,4 тис.  осіб більше,  ніж у 2010 році.  Однак,
кількість  безробітних,  що  проходили  перепідготовку  складала  всього  2%
середньооблікової кількості штатних працівників.
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За таких щорічних обсягів навчання кожний працівник у середньому зможе
підвищити  свою  кваліфікацію  тільки  один  раз  у  15  років,  що  в  умовах
інтенсивного  міжсекторального  розподілу  і  перерозподілу  ресурсів  праці  є
недостатнім. 

Що  ж  стосується  системних  інститутів,  то  за  своєю  природою  вони
здебільшого  мають  макроекономічну  спрямованість.  Йдеться  про  те,  що  через
розвиток системних інститутів держава створює правила гри у сфері зайнятості,
формує механізми регулювання ринку праці, характер і зміст трудових відносин,
здійснює соціальний захист працюючих.

У  структурі  системних  інститутів  важливе  місце  займає  інститут
конкуренції як механізм, що збалансовує попит і пропозицію праці. Конкуренція
на  ринку  робочої  сили  …ведеться  в  двох  напрямах.  На  першому  з  них
конкуренція іде між наймодавцями з метою залучення на виробництво найбільш
кваліфікованої робочої сили... На другому напрямі активну боротьбу ведуть між
собою власники робочої сили… за право зайняти кращі високооплачувані робочі
місця [12, с. 52].

Тому  підтримка  конкурентного  середовища  на  локальному  рівні
управління повинна включати вирішення таких головних завдань:

- перевищення в межах природної норми безробіття пропозиції
праці над попитом на неї. Саме цей надлишок тимчасово незайнятого населення і
є джерелом конкурентної боротьби;

- створення  локальної  інформаційно-статистичної  бази,  що
дозволяє  відстежувати  процеси  відтворення,  формування  та  використання
соціальних  ресурсів  з  метою  вжиття  превентивних  заходів  у  разі  виявлення
порушень у режимах відтворення населення;

- здійснення перманентного  моніторингу сфери виробництва з
метою оцінки  корисного  ефекту  від  використання  праці  різних  демографічних
груп населення та витрат на їх утримання;

- здійснення  постійної  інформаційної  роботи  серед  населення
щодо  кон’юнктури,  що  склалася  на  локальному  ринку  праці  та  очікуваних
перспективних змін в попиті на неї, підтримка ефективних форм зайнятості;

- розробка  на  основі  регіональної  програми  і  основних
положень  державної  політики  розвитку  соціальних  ресурсів  муніципальної
політики підвищення якості трудового потенціалу з урахуванням умов розвитку
території;

- розробка  і  забезпечення  дієвої  системи  економічних  і
фінансових механізмів муніципальної політики розвитку конкуренції в соціально-
трудовій сфері.

Таким  чином,  запропонована  структуризація  інститутів  ринку  дозволяє
зробити висновок,  що їх основу формують системні  інститути,  що визначають
сутнісну  природу  економічної  системи,  її  компонентну  будову  та  характер
економічних  відносин.  Рівень  розвитку  та  ступінь  зрілості  інститутів  є
визначальними  щодо  ефективності  функціонування  економічної  моделі
господарювання  та  її  здатності  вирішувати  основні  проблеми  життєдіяльності
людей.
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ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТОВИХ
ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Досвід провідних країн світу у сфері регулювання інноваційної діяльності
свідчить  про  недостатню організованість  політики  стимулювання  інноваційних
процесів  в  Україні.  Сучасна  економічна  ситуація  характеризується  низьким
рівнем  використання  наукових  знань,  вкрай  повільним  нарощуванням
інноваційного виробництва та впровадженням продуктових інновацій.

Продуктовою інновацією є впровадження товару або послуги, що є новими
або  значно  поліпшеними  за  його  властивостями  або  способами  використання.
Сюди входять значні вдосконалення в технічних характеристиках, компонентах і
матеріалах,  у  вбудованому  програмному  забезпеченні,  у  рівні  сумісності  з
користувачем або в інших функціональних характеристиках.

Інноваційний  розвиток  підприємства  може  стимулюватися  ззовні  та  з
середини  організації.  Слід  зазначити,  що  ефективність  внутрішнього
стимулювання інновацій є вищою, адже, коли їх стимулює зовнішнє середовище,
фірма може не встигнути за ринковою кон’юнктурою.
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Яскраво виражений творчий характер – визначальна ознака інноваційної
діяльності.  Постійне зростання кількості нових продуктів на ринку, скорочення
їхнього  життєвого  циклу  вимагають  забезпечення  неперервного  потоку
інноваційних  ідей.  У  цих  умовах  особливого  значення  набувають  здатність
особистості  до  постійного  самовдосконалення,  відновлення  знань,  уміння
розвивати  і  використовувати  свій  потенціал,  гнучкість  і  швидкість  реакції,
готовність  адекватно  реагувати  на  зміни,  що  відбуваються  [1,  с.  70].
Використання відповідних методів та інструментів стимулювання значною мірою
скорочує  розрив  між  потенційними  й  реальними  творчими  можливостями
дослідників  і  розробників,  підвищує  їх  творчу  активність,  здатність  до
генерування інновацій. 

У  процесі  роботи  над  інноваційними  проектами  багато  фірм  вважають
доцільним вживати стимулюючі заходи не лише щодо наукових працівників та
конструкторів,  а  і  для  всього  персоналу,  що  виступає  з  інноваційними
пропозиціями.  Великий  стимулюючий  вплив  на  творчу  діяльність  здійснює
оточуюче виробниче середовище, що створює для працівників необхідні умови
праці. У стимулюванні творчої, інноваційної активності персоналу підприємства
використовуються методи економічного й неекономічного стимулювання (рис.1). 
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Рис. 1. Методи стимулювання продуктових інновацій [власна розробка]

Принципово  важливо  використовувати  всі  групи  методів  стимулювання
інноваційної діяльності в комплексі. 

Організаційні методи стимулювання інноваційних процесів є первинними
по відношенню до інших. Прикладом організаційного стимулювання інноваційної
діяльності можна вважати метод виділення в окремий структурний підрозділ тих
дільниць, що у найбільшій мірі потребують провадження інноваційних рішень у
технічній,  технологічній сферах.  Також застосовується  метод поєднання різних
структурних  підрозділів.  Доцільність  використання  настільки  різних  підходів
обумовлена специфікою кожного конкретного підприємства.  Як окремий метод
стимулювання і  інноваційної  діяльності  на підприємстві  можна виділити метод
створення тимчасових творчих колективів.

Інша група методів стимулювання  продуктових інновацій  підприємства –
адміністративно-примусового характеру – тими чи іншими варіаціями існують в
кожній економічній системі. Із розвитком промислового виробництва їх значення
повільно знижується, але вони повинні бути в арсеналі кожної крупної корпорації,
що  прагне  розвитку.  Це  внесення  до  Положень  про  структурні  підрозділи  і
посадових  обов’язків  записів  про  необхідність  участі  в  інноваційній  роботі,  а
також  створення  механізму  аналізу  й  оцінки  дій  відповідних  підрозділів  і
керівників.

Особливо  важливими  залишаються  методи  морального  стимулювання
розробки  й  використання  інновацій.  Серед  них  можна  виділити  участь  у
прийнятті  управлінських  рішень,  визначення  кращих  спеціалістів  різних
професій, кращих структурних підрозділів за різними показниками роботи, в тому
числі  за  здійснення  інноваційної  діяльності,  формування  атмосфери  єдиного
трудового й творчого колективу.

Методи економічного стимулювання інноваційної діяльності більш складні
в розробці, але зустрічають менший опір при їх застосуванні. У їх основі завжди
знаходиться  прагнення  керівників  підприємства  використати  зацікавленість
працюючих  у  підвищенні  свого  матеріального  добробуту  для  стимулювання
виконання необхідних задач. Економічне стимулювання робітників на здійснення
інноваційної діяльності повинно відбуватися саме через заробітну плату, в тому
числі через її змінну частину – преміювання.

Істотне  значення  для  стимулювання  винахідництва  має  моральне
заохочення  авторів.  Найпоширенішими  моральними  стимулами  є  присудження
спеціальних почесних звань, включення в члени винахідницьких клубів, видача
винахідникам посвідчень, грамот, медалей і інших знаків відзнаки, публікації про
авторів  і  створені  винаходи  в  центральних,  галузевих  чи  власних  друкованих
органах  фірми.  Певним  моральним  стимулом  для  винахідників  є  наукові
публікації.  Іншими  моральними  стимулами  являються  визнання  особистих
досягнень,  творча  самореалізація,  задоволене  відчуття  справедливості,
причетності  до  життя  підприємства  і  процесу  прийняття  рішень.  Мотивацією
виступають також підвищення безпеки, турбота про благоустрій робочого місця.

Активізація інноваційної діяльності підприємств потребує створення дієвої
системи  її  стимулювання.  Ґрунтуючись  на  принципах  комплексності,
збалансованості,  стабільності,  справедливості  та  прозорості,  економічної
доцільності,  гнучкості  та адаптивності,  така система повинна охоплювати різні
напрями,  форми  та  методи  стимулювання  як  окремих  працівників,  так  і
підрозділів підприємства. 
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Застосування  процесу  стимулювання  продуктових  інновацій  суб’єктами
господарювання здатне кардинально поліпшити інноваційний клімат і допомогти
в  подоланні  кризи  в  економіці  України,  а  також  підвищити
конкурентоспроможність підприємств на вітчизняних і світових ринках.

Література
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Екологічні  податки  існують  у  всіх  економічно  розвинених  країнах.
Найважливішими інструментами реалізації  екологічної  політики  у Євросоюзі  є
фінансові або ринкові механізми, які застосовуються у вигляді податків, субсидій,
торговельних  дозволів  і,  як  правило,  відкрито  додаються  до  ціни
продукту/послуги,  створюючи  приховані  витрати,  що  забезпечують  реалізацію
екологічної,  соціальної  та  економічної  політики.  Україна,  проголосивши
європейську  інтеграцію,  ухвалила  ряд  законів,  спрямованих  на  охорону
навколишнього середовища [1]. 

За останній період (2010–2013 роки) у сфері екології в державній політиці
відбулися  зміни  нормативно-правового  характеру,  зокрема  прийнято  Закон
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України
на  період  до  2020  року»,  де  серед  пріоритетів  підвищення
конкурентоспроможності  господарського  комплексу  країни  виділено
запровадження  сучасних  методів  управління  техногенними  і  природними
ризиками  [3].  Згідно  розпорядження  КМУ  «Про  затвердження  Національного
плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки»,
заходи екологічної  політики розподілено за 7 цілями,  серед яких основними є:
поліпшення  екологічної  ситуації,  підвищення  рівня  екологічної  безпеки,
інтеграція  екологічної  політики,  удосконалення  системи  інтегрованого
екологічного управління, а також регіональної екологічної політики та ін.

Лише  із  прийняттям  Податкового  кодексу  України  збір  за  забруднення
навколишнього природного середовища трансформувався в екологічний податок
(розділ VIII ПК України) та набув інноваційних ознак. 

Відповідно до підпункту 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України,  екологічний  податок  –  «загальнодержавний  обов’язковий  платіж,  що
справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні
об’єкти  забруднюючих  речовин,  розміщення  відходів,  фактичного  обсягу
радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного
обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних
відходів,  накопичених  до  1  квітня  2009  року,  а  також  за  утилізацію  знятих  з
експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, а також
безпеки  життя  та  здоров’я  громадян»  [4].  Разом  з  тим  при  подальшому
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обговоренні  цих  питань,  утилізаційний  збір  на  транспортні  засоби  не
вважатимемо  екологічним  податком,  оскільки  він  швидше  є  засобом  впливу
зацікавлених бізнесових кіл на ринкову ситуацію у сфері виробництва і збуту цих
засобів.

Необхідно  також  вказати  на  те,  що  термін  «екологічний  податок»
відповідає  загальному  визначенню,  що  використовується  Європейським
Співтовариством, OECD і Міжнародним енергетичним агентством (IEA), зокрема,
екологічні  податки – це такі  податки,  у яких базою оподаткування виступають
фізичні  одиниці  чинника  негативного  впливу  на  навколишнє  природне
середовище [2].

Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не
проводять  господарську  (підприємницьку)  діяльність,  бюджетні  установи,
громадські  та  інші  підприємства,  установи та організації,  під  час  провадження
діяльності яких здійснюються:

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення;

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на

об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 тимчасове  зберігання  радіоактивних  відходів  їх  виробниками  понад

установлений особливими умовами ліцензії строк [4].
Згідно з положеннями ПКУ відбулися такі зміни у правилах обчислення

екологічного податку:
1) суми податку обчислюються платниками податків (у всіх випадках, крім

здійснення  викидів  в  атмосферу  пересувними  джерелами  забруднення)  та
податковими агентами (в  останньому випадку)  самостійно  щокварталу.  Сплата
податку  відбувається  протягом  10  календарних  днів,  що  настають  за  останнім
днем граничного строку подання податкової декларації;

2)  істотне  спрощення  формул  для  розрахунку  найпоширеніших  видів
екологічного  податку  порівняно з  тими,  якими платники збору за забруднення
користувалися досі. У результаті платники отримали одномоментне підвищення
ставок у середньому в 3,6 рази порівняно з проіндексованими ставками збору за
забруднення, що діяли в поточному році;

3)  відсутні  будь-які  вимоги  до застосування  понадлімітного  коефіцієнта
при розрахунку екологічного податку за скиди у водні джерела та за розміщення
відходів. Проте це зовсім не означає скасування обов’язку отримувати зазначені
ліміти.

Важливим  аспектом  у  справлянні  екологічного  податку  є  забезпечення
виконання плану надходжень до бюджету, відтак вважаємо за доцільне провести
аналіз  надходжень  до  бюджету  від  екологічного  податку в  розрізі  окремих
об’єктів оподаткування (рис. 1). За даними Держкомстату, фактичні надходження
екологічного податку до державного бюджету України склали: за 2011 р. – 2,27
млрд.  грн.,  за  2012  р.  –  2,81  млрд.  грн.,  за  2012  р.  –  3,89  млрд.  грн.  Тобто
спостерігається тенденція до зростання ролі даного податку у доходах бюджету.

Отже,  як  видно  з  рис.  1,  частка  надходжень  від  викидів  забруднюючих
речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними  джерелами  забруднення  є
найбільшою і у 2012 зросла на 7,98%, у 2013 – 2,62% і складає 47,95%. Частка
надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти у
2012 році зросла на 0,50%, у 2013 – 0,05% і складає 2,61%. Частка надходження
від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах,
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крім  розміщення  окремих  видів  відходів  як  вторинної  сировини  у  2012  році
зросла  на  2,84%,  у  2013  знизилась  на  2,54%  і  становить  18,71%.  Частка
надходжень екологічного податку, який справляється за утворення радіоактивних
відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк
у  2012  році  знизилась  на  4,03%,  у  2013  –  4,97%  і  становить  16,27%.  Частка
надходжень від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного
виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами
у  2012  році  знизилась  на  11,72%,  у  2013  –  0,92%  і  становить  2,52%.  Частка
надходжень  від  ввезення  палива  на  митну  територію  України  податковими
агентами у 2012 році зросла на 4,43%, у 2013 – 5,76% і становить 11,94%. 

Рис. 1. Динаміка структури надходжень екологічного податку до 
державного бюджету України за 2011-2013 рр.

Згідно з визначенням Організації економічного співробітництва і розвитку
(OECD) екологічні податки визначаються як «податки, податковою базою яких є
фізичні одиниці (або їх впливи), що справляють конкретно доведений негативний
вплив на довкілля» [2].

Отже,  тлумачення  бази  екологічного  оподаткування  в  Україні  та  в
Євросоюзі суттєво відрізняються. якщо користуватися трактуванням екологічного
податку, наведеним у Податковому кодексі України для визначення його бази, то
виявляється, що такою базою є обсяги забруднювачів, які надходять у довкілля
або  зберігаються.  При  цьому  на  практиці  реалізується  принцип  «забруднювач
платить». Очевидно, що використання принципу «забруднювач платить» у сфері
екологічного  оподаткування  в  Україні,  крім  можливих  позитивних,  але  дещо
віддалених в часі наслідків, таких як: запровадження більш «чистих» технологій,
заміна застарілого обладнання новим, перехід до глибинної переробки сировини,
широке  впровадження  інноваційних  технологій,  зменшення  рівня  безробіття,
майже відразу викличе подорожчання вироблених благ. У свою чергу, це знизить
конкурентоспроможність  українських  виробників,  а  у  більш  відділеній
перспективі цей податок може стати причиною зростання рівня інфляції.
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Водночас  європейський  підхід  до  визначення  бази  екологічного
оподаткування  є  значно  ширшим  і  передбачає,  що  сплачувати  екологічний
податок  поряд  з  виробниками  благ  повинні  і  кінцеві  їх  споживачі.  за  умов
застосування  такого  підходу  до  екологічного  оподаткування  передбачається
включення екологічного податку до вартості благ у визначених законом випадках,
зазначимо,  що при цьому:   по-перше,  суттєво розширюється база екологічного
оподаткування, по-друге, суттєво зменшується податковий тягар для виробників,
по-третє,  забезпечується  орієнтація  споживача  на  придбання  більш екологічно
«чистих» благ, оскільки в ідеалі при раціонально побудованій системі справляння
і адміністрування екологічного податку екологічно «брудні» блага повинні бути
дорожчими, а отже, і менш затребуваними споживачами порівняно з «чистими».

Очевидно,  що  європейський  підхід  до  формування  бази  екологічного
оподаткування  був  покладений  в  основу  Стратегії  реформування  податкової
системи,  схваленої  розпорядженням Кабінету  Міністрів  України  від  23  грудня
2009 року № 1612-р, у якій зазначалася необхідність «зміщення акцентів з прямих
податків  на  непрямі,  зокрема  перенесення  податкового  навантаження  з  праці  і
капіталу  на  споживання,  ресурсні  та  екологічні  платежі».  На  жаль,  він  не
реалізований і у чинному Податковому кодексі України, та, очевидно, що саме в
цьому  напрямі  повинне  відбуватися  подальше  вдосконалення  системи
екологічного оподаткування в нашій державі.

Враховуючи все вище викладене та європейський вибір України, на нашу
думку, необхідно запровадити:
1) екологічне  оподаткування  готової  продукції,  наприклад,  енергоносіїв,

акумуляторних батарей та пакетувальних матеріалів;
2) пільгове кредитування (шляхом зниження відсотка за користування кредитом

або безвідсоткове надання кредитних ресурсів);
3) використання стимулюючих цін та надбавок за екологічно чисту продукцію;
4) пільгове  оподаткування  підприємств,  які  здійснюють  екологічний  аудит  з

подальшими  інвестиціями  у  природоохоронні  заходи  та  впровадження
ресурсоохоронних та безвідходних технологій.
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: НЕДОЛІКИ ТА
ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

Для  України,  в  умовах  створення  соціально  орієнтованої  економіки,
актуальним  залишається  питання  щодо  удосконалення  системи  оподаткування
доходів фізичних осіб, причиною чого є те, що доходи фізичних осіб є стабільним
і великим об’єктом стягання податку,  а отже податок на доходи фізичних осіб
займає  у  податковій  системі  держави  провідне  місце,  як  її  обов’язкова
компонента.

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), відіграє важливу роль у
формуванні  державного  бюджету  та  безпосередньо  стосується  кожного  члена
суспільства.  Він  є  загальнодержавним податком,  встановлюється  Верховною
Радою України та справляється на всій території країни [1].

Платниками ПДФО є:
1)  фізична  особа  -  резидент,  яка  отримує  доходи  як  з  джерела  їх

походження в Україні, так і іноземні доходи;
2)  фізична  особа  -  нерезидент,  яка  отримує  доходи  з  джерела  їх

походження в Україні;
3) податковий агент.
Об’єктом оподаткування резидента ПДФО є:
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
-  доходи  з  джерела  їх  походження  в  Україні,  які  остаточно

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
-  іноземні  доходи  -  доходи  (прибуток),  отримані  з  джерел  за  межами

України.
Ставка ПДФО щодо доходів у формі заробітної плати становить 15 % бази

оподаткування, підвищена ставка складає 17 %.
Об’єктом оподаткування нерезидента ПДФО є:
-  загальний  місячний  (річний)  оподатковуваний  дохід  з  джерела  його

походження в Україні;
-  доходи  з  джерела  їх  походження  в  Україні,  які  остаточно

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) [1].
При  визначенні  бази  оподаткування  дохід  у  вигляді  заробітної  плати

зменшується на суму єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) у частині утримань
та на суму податкової соціальної пільги за її наявності [2].

Як видно із рис. 1, ПДФО займає вагоме місце в доходах бюджету України.
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Рис. 1. Структура податкових надходжень зведеного 
бюджету України за 2013 р.

У  системі  податкових  доходів  зведеного  бюджету  ПДФО  посідає  на
сьогодні  третю  позицію  (21%)  –  після  податку  на  додану  вартість  (39%)  та
податку на прибуток підприємств (25%).

За 2013 р. в Україні надходження від сплати ПДФО становили 47 млрд грн,
що більше у порівнянні із минулим роком на 2,8 млрд грн, або 6,5% при зростанні
фонду оплати праці на 4,5%Система оподаткування доходів населення в Україні
за роки незалежності зазнала серйозних змін. Сьогодні вона за багатьма ознаками
відповідає  аналогічним  системам  провідних  країн  світу,  проте  у  внутрішній
структурі механізму оподаткування доходів населення усе ще мають місце певні
диспропорції .  Основна  диспропорція  полягає  в  співвідношенні  платежів  до
фондів соціального страхування роботодавців і працівників, що є перешкодою для
детінізації  трудових  доходів  населення,  тобто  для  розширення  бази
оподаткування  ПДФО  за  рахунок  наявних  резервів  податкового  потенціалу
країни.

Основним недоліком ПДФО на сучасному етапі розвитку економіки України
є:

1.  Суперечливість податкового законодавства й економічних відносин,  які
склались  у  суспільстві.  Аналіз  тенденцій  у  сфері  розподілу  доходів  населення
засвідчив невідповідність прогресивних властивостей ПДФО ступеню нерівності
доходів населення. На сьогодні потенціальна межа нерівності доходів населення є
високою, проте фактично застосовується пропорційний ПДФО, перерозподільні
властивості якого є незначними. Аналіз результатів і наслідків реформи ПДФО в
Україні  показав,  що  поряд  зі  зниженням  прогресивності  ПФДО  не  було
дотримано  принципу  фіскальної  нейтральності  реформи,  основними
бенефіціаріями якої стали верстви населення з високими доходами, оскільки саме
на цю категорію громадян податкове навантаження зменшилося [5, с. 115].

2.  Недостатнє  вивчення  податкових відносин з  врахуванням національних
особливостей країни.

3. Негнучка і неефективна система оподаткування.
4.  Використання  іноземного  досвіду  без  перенесення  його  на  економічні

реалії  (як  свідчить  іноземний  досвід,  податкові  надходження  мають
збільшуватися саме за рахунок розширення бази оподаткування, а не ставки).

5. Неадекватність оптимальності ставки з доходів фізичних осіб.
6. Низький рівень податкової культури.
7. Ухиляння від сплати податків   (вже другий рік поспіль спостерігається

низький темп росту податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з попередніми
роками,  що є  наслідком ряду причин:  виплата  заробітної  плати в  "конвертах";
зниження у порівнянні з минулим роком на 9,2 млн. грн. сплати цього податку
рядом  підприємств-найбільших  платників  податку  внаслідок  скорочення
чисельності  працівників  та  фонду  заробітної  плати,  сплати  ПДФО  за  місцем
обліку  юридичної  особи;  наявність  податкового  боргу  з  податку  на  доходи
фізичних осіб,  який станом на 01.12.2013 р. становив 11,1 млн. грн.;  наявність
заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  на  економічно  активних
підприємствах, в організаціях та установах міста в сумі 2,38 млн. грн.) [5, с. 115].

У  більшості  економічно  розвинутих  країн  світу  громадяни  з  невисокими
зарплатами звільняються від податку з доходів фізичних осіб. В Україні ставиться
питання про те, що багаті повинні сплачувати більше, для цього необхідно:

1.  Обрати  адекватну  реаліям  вітчизняної  економіки  і  соціуму  модель
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податку.
2. Обрати ефективні засоби для адміністрування податку. Тіньовий сектор

економіки в країні становить більш ніж 50 % офіційного ВВП, тому альтернативи
застосуванню непрямих методів визначення податкових зобов’язань немає.

3.  Багатство,  як  матеріальна  річ,  на  відміну  від  доходу,  дуже  важко
приховати.  Тому  необхідно  переглянути  існуючи  підходи  до  оподаткування
нерухомості, а також підвищити ставки даного податку.  

4. Податки повинні сплачувати добровільно, а не примусово [3, с. 71].
У механізмі сплати ПДФО слід також: 
-  запровадити неоподатковуваний мінімум на рівні прожиткового мінімуму

для всіх категорій платників ПДФО, в також на вибір платника податку, норму
оподаткування сімейного доходу;

-  здійснити  глобальний  підхід  до  визначення  об'єкта  оподаткування,
замінивши вибірковий;

- протягом кількох років частки платежів працівників і роботодавців мають
бути приведені до рівного співвідношення. 
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ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТРАНСРАЙОННИХ РЕКРЕАЦІЙНО-
ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

РЕГІОНУ

Аналіз  просторового  розподілу  туристичної  активності  на  території
Закарпатської  області  дав  можливість  виділити  окремі  зони  туристичної
активності  за  критеріями  забезпеченості  туристичною  інфраструктурою  і
об'єктами показу, потужністю туристичних потоків, і обгрунтувати спеціалізацію
виділених зон залежно від існуючих можливостей розвитку рекреації та туризму. 

Отже,  пропонуємо  пріоритетним  стратегічним  завданням  вважати
обґрунтування економічної доцільності і створення  трансрайонних рекреаційно-
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туристичних центрів, що об'єднані на засадах наявності загальних рекреаційно-
туристичних ресурсів. Це сприятиме досягненню ефекту синергії  при реалізації
регіональної рекреаційно-туристичної політики. 

Функціонування  трансрайонних  рекреаційно-туристичних  центрів  у
майбутньому повинно ґрунтуватися на реалізації спільної маркетингової стратегії
Закарпатської області і тієї рекреаційно-туристичної зони, до складу якої входить
конкретний  рекреаційно-туристичний  центр  (з  урахуванням  її  туристичної
спеціалізації).

Створення та  функціонування  трансрайонних  рекреаційно-туристичних
центрів повинно здійснюватися на засадах партнерства і взаєморозуміння у діях
органів  обласної  влади,  місцевого  самоврядування,  господарюючих  суб'єктів  у
сфері рекреації та туризму, підприємств та об'єктів туристичної інфраструктури та
сфери обслуговування,  громадських  організацій  та  асоціацій,  що зацікавлені  у
розвитку  туризму. Пропонуємо  організаційну  схему  функціонування
трансрайонних рекреаційно-туристичних центрів представити наступним чином.

Трансрайонний  рекреаційно-туристичний  центр  повинен здійснювати
реалізацію  загальної  туристичної  стратегії  і  положень  районних  програм  тих
районних  утворень  і  районів,  що  входять до  його  складу. На  його  рівні
реалізуються  заходи  щодо  залучення  інвестицій  в  розвиток  туристичної
інфраструктури. Сторони,  що  беруть  участь  у  створенні  і  розвитку
трансрайонного  рекреаційно-туристичного  центру,  повинні  долучатися  до
розробки стратегічних і програмних документів з розвитку рекреації та  туризму
як на рівні даного центру, так і в районах загалом та повинні бути ініціаторами
реалізації спільних проектів у сфері туризму. 

Районні  адміністрації  районів,  що  входять  до  складу трансрайонного
рекреаційно-туристичного  центру,  повинні  здійснювати  реалізацію  спільної
туристичної  політики  (через  реалізацію  програмних  заходів та  проектів),
проводити  моніторинг  розвитку  рекреації  та  туризму  в  районі,  своєчасно
вносити корективи  у  стратегічні  документи  розвитку туризму на регіональному
рівні та пропозиції щодо вдосконалення туристичної політики районних утворень
- партнерів по рекреаційно-туристичному центру.

Функціонально  створення  і  розвиток  трансрайонних  рекреаційно-
туристичних  центрів  повинно  ґрунтуватися  на  безпосередній  взаємодії
з Управлінням  економіки  Закарпатської  області  та Головним  управлінням  з
питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму. 

З  точки  зору  створення  умов  для  ефективного  стратегічного управління
розвитком туризму в регіоні,  окрім вище перерахованих моментів,  важливим є
вироблення  організаційних  механізмів  і  схем реалізації  державної  регіональної
політики  у  цій  сфері  та  узгодження  реалізованих  заходів  та  проектів,
запропонованих в рамках обласних і районних стратегічних документів. 

З метою активізації  регіональної  політики у сфері  розвитку туризму в
Закарпатській  області,  яка  повинна  ґрунтуватися  на  реалізації  конкретних
інвестиційних  та  інфраструктурних  туристичних проектів,  пропонуємо
розширити  роль  Головного  управління  з  питань  європейської  інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму і створення в його рамках наступних
тематичних комісій:

- комісію з організаційно-правового забезпечення та безпеки туризму; 
-  комісію  з  питань  взаємодії  з  органами  місцевого  самоврядування  з

розвитку туризму; 
- аналітична експертна група. 
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Комісія  з  організаційно-правового  забезпечення  та безпеки  туризму
повинна включати (за погодженням) спеціалістів органів державного управління
Закарпатської  області,  юристів  і  депутатів  облради. Комісія  повинна займатися
розглядом і розробкою заходів щодо вирішення наступних ключових питань: 

- розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у
сфері рекреації та туризму;

-  розробка  правил  та  рекомендацій  у  галузі  регулювання рекреації  та
туризму; 

-  розробка  пропозицій  щодо  вдосконалення  умов  і 
режимів землекористування в області з урахуванням туристичної специфіки; 

-  розробка  пропозицій  щодо  впровадження  та  адаптації  міжнародних
стандартів  туристичного  сервісу,  систем міжнародної добровільної  сертифікації
на території Закарпатської області;

-  вирішення  питань  безпеки  туристів  і  підвищення  якості  послуг  в
Закарпатській області. 

До  компетенції  Комісії  з  питань  взаємодії  з  органами  місцевого
самоврядування з розвитку туризму повинен належати розгляд питань, пов'язаних
із: 

- будівництвом об'єктів туристичної інфраструктури в рамках районних
утворень і реалізацією туристичних проектів; 

- залученням інвестицій у створення локальних туристичних комплексів; 
- узгодженням інтересів органів державної влади Закарпатської області і

потенційних  інвесторів  у  процесі  реалізації  туристичних  проектів,  будівництві
об'єктів туристичної і допоміжної інфраструктури тощо. 

Аналітична  експертна  група  повинна  включати  фахівців Управління
економіки  Закарпатської  області,  фахівців  у  галузі  рекреації  та  туризму  і
вчених. Дана  структура  повинна  виконувати  наступний  комплекс  аналітичних
робіт: 

-  аналіз  та  оцінка  стану  і  тенденцій  розвитку  туризму, здійснення
моніторингу розвитку рекреації та туризму в області;

- розгляд та експертиза бізнес-планів і інвестиційних пропозицій у сфері
розвитку туризму в області;

-  підготовка  різноманітної  техніко-економічної  документації у  сфері
реалізації  туристичних  проектів  (інвестиційних  обгрунтувань, бізнес-планів,
інвестиційних пропозицій, техніко-економічних обґрунтувань тощо);

- експертиза та оцінка результативності реалізації  програм, проектів та
заходів  в  сфері  рекреації  та  туризму,  вироблення  рекомендацій  щодо  їх
коригування. 

Окрім  того,  неможливо  недооцінити  ролі  належного  інформаційно-
маркетингового забезпечення розвитку рекреації і туризму, організації семінарів,
презентацій,  ярмарків  і  виставок,  їх  технічне  забезпечення  та  просування
закарпатських турпродуктів,  що повинна також входити до функцій  Головного
управління  з  питань  європейської  інтеграції,  зовнішньоекономічних  зв’язків  та
туризму.

У  цілому  стратегічний  підхід  і  система  стратегічного управління
розвитком туризму в Закарпатській області, що розглянута у нашому дослідженні,
у  сукупності  з  орієнтацією  на  побудову  регіонального  туристичного  кластера
дозволяють  використовувати  позитивний  зарубіжний  і  вітчизняний  досвід  у
розв’язанні  завдань  підвищення  конкурентоспроможності  регіону. Отже,
розглядаючи туризм як комплекс, що заснований на інтегрованому використанні
потенціалу  та  факторів  виробництва  багатьох  сфер  регіональної  економіки,  і
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враховуючи його  величезне  соціальне  значення,  ми свідомо обираємо  курс  на
удосконалення  відтворювальної  структури регіону. Реалізація  цілеспрямованої  і
системної регіональної політики у сфері туризму створить необхідні умови для
позиціювання  Закарпатської  області  на  зовнішніх  ринках  в  якості  сервісного
центру. А це,  у  свою чергу, дозволить  залучити  на  територію  області  значний
капітал,  який  працюватиме  у  сфері  обігу  і,  характеризуватиметься істотно
більшою  швидкістю  обігу  і  більш  високою  рентабельністю  у  порівнянні  з
капіталом у сфері матеріального виробництва.

Отже,  удосконалюючи  структуру  економіки регіону  паралельно
вирішуються завдання капіталізації території та підвищення її інвестиційної, а, в
результаті, і соціальної привабливості. 

Проте,  ще  залишаються  невирішеними  багато  проблем,  які  негативно
позначаються  на  розвитку  рекреації  та  туризму  і  створюють  обмеження  у
отриманні регіоном додаткових вигод від туризму. Найважливішими завданнями
майбутнього  періоду  у  недалекій  перспективі  є  подолання  територіальних
диспропорцій  у  розподілі  туристичної  активності на  території  Закарпатської
області,  створення умов для залучення у господарський обіг  усього потужного
рекреаційно-туристичного потенціалу регіону, концентрація зусиль на заохоченні
розвитку підприємницьких  ініціатив  у  сфері  туризму  серед  місцевих  жителів  і
створення механізмів з підтримки венчурних проектів, зменшення витоків частки
доданої вартості в туризмі, що створена на території області, за її межі. 

Першим  кроком  у  цьому  напрямку  є  перехід  до  використання методів
міжгалузевого  територіального  планування  в системі  стратегічного  управління
розвитком  індустрії  туризму. Ми  пропонуємо  розробити  Генеральну  схему
розміщення  об'єктів  та  інфраструктури  туризму  на  території  Закарпатської
області.  Даний  документ  просторового  планування  розвитку  туристичного
кластера,  стане  пілотним  для  України  проектом,  буде  націлений  на  виявлення
конкретних об'єктів інфраструктури туризму у відібраних зонах для поетапного
інвестування і стане основою для виконання проектно-пошукових, архітектурно-
планувальних і будівельних робіт у межах діючих і перспективних для розвитку
туризму територіях Закарпаття.

Н.Г. Міценко, доцент кафедри економіки підприємства 
Львівської комерційної академії

СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК

Сучасна аграрна політика спрямована на гарантоване продовольче забезпе-
чення держави, формування конкурентоспроможного сільського господарства та
інших галузей агропромислового виробництва на засадах рівності усіх суб’єктів
права  власності  на  землю,  засоби  виробництва  та  вироблену  продукцію,  на
розвиток сільських територій. 

Своєрідність  природно-кліматичних  зон,  непередбачуваність  погодних
умов, сезонність і циклічний характер сільськогосподарського виробництва при-
зводять до нестабільності сировинної бази підприємств переробної промисловос-
ті. Вищезгадане зумовлює необхідність налагодження тривалого співробітництва
переробних підприємств із сільськогосподарськими – агропромислової інтеграції,
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яка  здійснює  розподіл  ризиків  між  її  учасниками  (що  особливо  актуально  в
умовах  структурної  кризи  сільського  господарства,  харчової  та  переробної
промисловості країни).

Основною  формою  вертикальної  інтеграції  в  АПК  є  агропромислове
формування  зі  збереженням  або  втратою  його  учасниками  статусу  юридичної
особи. В ньому поєднуються інтереси сільськогосподарських товаровиробників і
підприємств, що переробляють їхню продукцію й обслуговують аграрний сектор
економіки  (за  рахунок  встановлення  паритетних  цін  на  продукцію,  що  вироб-
ляється учасниками інтегрованих формувань). У такому розумінні поняття «агро-
промислова інтеграція»  – це розвиток виробничих і економічних зв'язків між га-
лузями й підприємствами АПК, пов'язаними технологічно та орієнтованими на
виробництво кінцевої продукції із сільськогосподарської сировини.

Найважливішими  цілями  агропромислової  інтеграції  є  одержання
прибутку,  який  за  своїм  розміром  перевищує  суму  прибутків  структурних
підрозділів  (тобто забезпечення синергічного ефекту),  досягнення надійності  та
стабільності  їхньої  господарської  діяльності.  Згадане  стає  можливим  завдяки
координуванню та збалансуванню етапів виробничого процесу – від виробництва
сировини  до  продажу  готової  продукції,  раціональному  використанню
матеріальних,  фінансових  і  трудових  ресурсів,  усуненню  втрат,  підвищенню
якості продукції,  ліквідації багатьох посередницьких ланок. Метою інтеграції є,
насамперед,  поєднання  економічних  інтересів  сільськогосподарських  товаро-
виробників і підприємств промислової переробки сільськогосподарської сирови-
ни, спрямованих на високий кінцевий результат.

В  інтегрованих  формуваннях  створюються  сприятливі  умови  для
задоволення інтересів різних господарських суб'єктів, посилюється зацікавленість
партнерів  у  поліпшенні  якості  кінцевих  результатів  роботи.  Становлення
інтегрованих формувань  сприяє  комплексному вирішенню  питань виробництва,
переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції.  Основними
завданнями  агропромислової  інтеграції  є  оптимізація  розмірів  сировинних  зон
переробних  підприємств,  транспортних  потоків  сировини  і  технологічних
відходів  переробки,  поліпшення  використання  побічної  продукції,  сприяння
процесам  спеціалізації  та  концентрації,  вирішення  соціальних   проблем.
Розвиток   агропромислової  інтеграції  зумовлений   необхідністю  забезпечення
технічної,  технологічної,  організаційно-управлінської,  економічної  єдності  й
неперервності  етапів  виробництва,  заготівлі,  транспортування,  зберігання  та
переробки  сільськогосподарської  продукції  з  метою  стабілізації  економічного
стану  агропромислового  виробництва  і  підвищення  його  ефективності.
Передумовами  агропромислової  інтеграції  є  розвинені  форми  виробничих
відносин, високий рівень розвитку науки та практичне застосування на практиці її
досягнень, рівня підготовки працівників,  розгалужена і взаємопов'язана система
економічних важелів та методів регулювання міжгалузевих виробничих зв'язків.

За умови ефективної  реалізації  будь-яка стратегія  інтеграції  переробних,
торговельних і аграрних підприємств розв'язує низку проблем: 

– поєднує інтереси виробників кінцевої продукції й інших рівнів ланцюга;
– стимулює інвестування капіталу переробних підприємств у виробництво

сировини,  внаслідок  чого  розподіл  інвестицій  здійснюється  в  оптимальних
пропорціях;
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– підвищує ефективність роботи аграрних підприємств за рахунок спеціа-
лізації та концентрації виробництва, підвищення рівня товарності продукції;

– нарощує  обсяги  виробництва  сировини,  що  дозволяє  максимально
завантажити  потужності  переробних  підприємств,  поліпшити  якість  й  урізно-
манітнити асортимент готової продукції,  знизити її собівартість, а у підсумку  –
підвищити конкурентоспроможність виготовленої продукції; 

– поліпшує інформаційні зв'язки між аграрними, переробними й торговель-
ними підприємствами, що поліпшує прогнозування й планування їх діяльності.

Висока  економічна  ефективність  інтегрованих  структур  досягається  за
рахунок  розширення  масштабів  виробництва,  поглиблення  його  спеціалізації,
поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності продукції,  зниження
витрат (у тому числі на реалізацію), визначення пріоритетних напрямів інвесту-
вання,  впровадження  досягнень  НТП  в  усіх  галузях.  Крім  вищезазначених
переваг,  агропромислові  формування  одержують  додатковий  ефект  за  рахунок
виробництва  і  реалізації  кінцевої  продукції,  яка  завжди  оцінюється  вище,  ніж
сировина. Одержуючи більше доходів, агропромислові формування забезпечують
вищу соціальну захищеність своїх працівників, гарантують повнішу їх зайнятість. 

Створення  агропромислових формувань  в АПК має на меті забезпечення
позитивного економічного ефекту, але при цьому можуть та повинні вирішувати-
ся  й  соціальні  завдання.  Останні  полягають  у  створенні  нових робочих  місць,
підвищенні рівня оплати та покращенні умов праці, розширенні можливостей для
професійного зростання персоналу підприємств, розвитку сучасних заготівельних,
переробних та торговельних підприємств з усіма позитивними наслідками (ріст
обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції  та валового регіонального
продукту, посилення інноваційного складника конкурентоспроможності економіки,
підвищення рівня задоволення потреб населення у товарах і послугах), збільшенні
надходжень до місцевих бюджетів, забезпеченні розвитку сільських територій. 

Проявом соціальної ефективності агропромислових формувань є сприяння
поступовому та поетапному покращенню галузевої структури економіки, усунен-
ня диспропорцій соціально-економічного просторово-територіального розвитку,
демонополізація виробничої сфери і споживчого ринку, посилення прозорості та
керованості  процесами  виробництва  і  збуту  продукції  АПК,  збалансування  її
ціноутворення.

Саме соціальну ефективність створення і функціонування  агропромисло-
вих  формувань потрібно  вважати  головним  системоутворюючим чинником  як
узгодження  (інтеграції),  так  і  стимулювання  процесів  реалізації  економічних
інтересів стейкхолдерів: суспільства (громадян, що проживають на певній тери-
торії),  персоналу, підприємств – учасників об’єднання, галузевих, регіональних
та центральних органів влади.

І.П. Міщук, доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва 
Львівської комерційної академії

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЛОГІСТИКИ
МЕРЕЖЕВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

144



Управління  системою  логістики  кожного  торговельного  підприємства
охоплює питання формування логістичної системи підприємства торгівлі, вибору
організаційної форми служби управління логістикою на підприємстві, визначення
її  місця  і  повноважень  в  структурі  управління  торговельним  підприємством,
регламентації прав та обов’язків персоналу цієї служби, планування й контролю
організації  закупівельної  логістики  -  процесів  оптових  закупівель  і  доставки
закуплених  товарних  ресурсів  до  торговельного  підприємства  (оптового,
роздрібного), управління рухом товарного потоку шляхом вибору форм і методів
товаропросування, розробки системи управління запасами, організації логістичної
інформаційної системи, яка б забезпечувала якісну організацію роботи з управлін-
ня замовленнями, управління процесами реалізації товарів (збутова логістика), а
також діяльність з управління, контролю й оптимізації логістичних витрат.  

Для потреб управління логістикою торговельне підприємство повинне роз-
глядатись  як  складна  динамічна  мікрологістична  система,  яка  є  ланкою  більш
складної макрологістичної системи – системи товаропросування, що об’єднує всіх
учасників процесу руху товарної маси в багатоетапному ланцюгу постачань. 

Основними об’єктами управління в комплексі  господарсько-торговельної
діяльності  роздрібного  торговельного  підприємства  є  товарні  потоки,  які  фор-
мують  матеріальну  підсистему  логістики  торговельного  підприємства.  Надход-
ження  товарних  потоків  в  торговельне  підприємство  здійснюється  такими
основними  вхідними  потоками:  1/  зі  складів  постачальників  –  логістичних
центрів, розподільчих сладів, оптових торгових баз, гуртівень, комерційно-посе-
редницьких  структур (дилерів, дистрибуторів, консигнантів та ін.); 2/ транзитом
від виробничих підприємств, підприємств АПК; 3/ від дрібних виробників і по-
середників;  4/  від  підприємств-виробників  товарів  у  порядку  заміни  неякісних
товарів та ін.  Результатом торговельної діяльності  магазину є такі вихідні потоки
товарів, як товари: продані населенню; продані у порядку дрібного гурту; спрямо-
вані виробникам товарів для заміни неякісних товарів; повернуті постачальникам
як  зайво  завезені  та  незамовлені.  При  цьому  рух  товарів  на   роздрібному
підприємстві  тісно  пов’язаний  з  рухом  потоків  матеріальних  і  фінансових
ресурсів, здійсненням витрат праці, інформаційним забезпеченням цих процесів
та виникненням і переходами відповідних ризиків.

Управління товарними потоками в роздрібному торговельному підприєм-
стві повинне базуватися на оперативному обліку, контролі та аналізі інформації
про  рух  товарних  (та  інших  матеріальних  потоків  -  тари,  обладнання  тощо),
фінансових, трудових потоків і включати низку управлінських операцій з органі-
зації доведення товару від постачальника до покупця з метою найбільш повного
задоволення  попиту  населення.  У  торговельному  підприємстві  ці  завдання
вирішуються  в  ході  виконання  низки  комерційних  і  технологічних  процесів  із
закупівель товарів, їх завезення, отримання, складування, зберігання, формування
асортименту, передпродажної підготовки товарів, розрахунків з покупцями тощо.

Управління товарними потоками слід базувати на виконанні таких процесів:
– інформаційна  підтримка  логістичних  за  своєю  суттю  операцій  з

товарними потоками (надходження товарів від виробничих, сільськогосподарсь-
ких, оптових торговельних підприємств, відпуск товарів зі складів постачальників
та  складів  роздрібної  торгівлі,  розукрупнення  партій  товарів,  комплектування,
інвентаризація, внутрішньомагазинне переміщування тощо);

– організація обліку товарно-матеріальних цінностей у поєднанні з авто-
матичним відстежуванням процесів надходження товарів у магазини, їх реалізації,
термінів зберігання товарів;
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– автоматичне формування вхідних та вихідних платежів у графіки оплати
і  отримання інформації  про оплату рахунків  і  накладних контрагентами торго-
вельного підприємства;

– розподіл товарної маси на складах роздрібної торгівлі та в магазинах в
розрізі окремих партій;

– створення можливостей для застосування різних методів ціноутворення
під час розрахунку ціни товару;

– автоматичні  проводки  з  оприбуткування  товарів,  відхилень,  браку  і
порушень  асортименту;  автоматичне  переведення  кількості  товарів  з  однієї
одиниці виміру в іншу;

– організація  процесу  товаропостачання  на  основі  єдиного  інформацій-
ного  потоку  та  на  базі  сучасних  методологій,  які  б  забезпечували  динамічне
балансування реалізації та закупівель у підприємстві торгівлі.

Інформаційне  забезпечення  управління  логістикою  на  рівні  магазину
передбачає оперативний збір, обробку, зберігання і перетворення інформації про
рух потоків товарів у процесі товаропросування за участю даного підприємства в
його межах (або навіть – поза ними) і включає низку операцій з організації непе-
рервного збору і накопичення цієї інформації з метою створення єдиної інформа-
ційної бази, яка забезпечує одноразове введення в систему вхідних даних і багато-
разовість їх використання при вирішенні різноманітних управлінських завдань.

Інформація  про  рух  товарів  виступає  як  інформаційний  потік  даного
магазину і в основному фіксується в таких документах, як товарно-транспортні
накладні,  рахунки-фактури, інші прихідно-розхідні документи на товари і тару,
акти, довідки, реєстри, ордери, товарні звіти, звіти про рух товарів, касові звіти та
ін. На підставі цих документів різними службами підприємства торгівлі робляться
записи  в  товарних  книгах,  журналах  вибірки  товарів  у  розрізі  товарних  груп,
книгах обліку надходження товарів від конкретних постачальників.

Основною  метою  формування  інформаційних  потоків  у  логістичних
системах є надання органу управління керованим об’єктом даних, необхідних для
оптимізації управлінських рішень. Засобами досягнення цієї мети є застосування
комплексу  сучасних  технічних  засобів  і  використання  адміністративних,
організаційних та економіко-математичних методів і створення на цій основі АСУ
товаропросуванням, яке б охоплювало всіх учасників логістичного ланцюга, в т.ч.
– дане підприємство роздрібної торгівлі.

Метою управління логістикою торговельного підприємства є досягнення
заданих результатів  торговельної  діяльності  шляхом забезпечення оптимальних
параметрів  товарних  потоків  при  забезпеченні  високої  якості  торговельного
обслуговування  покупців у пункті продажу. 

Як відомо, система логістики підприємства традиційно охоплює такі струк-
турні підрозділи, як служба постачання, склади матеріалів, виробничі підрозділи,
служба збуту, склади готової продукції, диспетчерська служба (служба  обробки
інформації  та  зв’язку),  транспортний  підрозділ  тощо.  Всі  вони  задіяні  або  в
процесі безпосереднього опрацювання елементів матеріального потоку, який про-
ходить через дане підприємство, або ж – в організації цього процесу, виконуючи
функції планування, контролю, керування.

Система  логістики  підприємства  чи  організації  залежно  від  сфери
діяльності  може  включати  такі  напрямки  діяльності,  як:  приймання-відванта-
ження матеріальних ресурсів, обслуговування виробництва продукції, зберігання
товарів, митне оформлення і митна обробка вантажів, перепакування продукції,
доставка товарів до вантажоодержувачів тощо. З врахуванням цього до формуван-
ня системи інтегральної логістики залучаються різні підрозділи підприємства, які

146



забезпечують організацію та управління матеріальними і відповідними потоками
в т.зв. корпоративних межах за відповідними напрямами діяльності. 

Формування  та/або  структурне  удосконалення  системи  інтегральної
логістики  –  це  комплексне  завдання,  до  вирішення  котрого  залучені  різні
підрозділи підприємства,  які  забезпечують відповідні  напрями діяльності,  і  яке
проводиться на основі поетапного проектування в межах управління розвитком
корпоративної системи логістики (адміністрування логістичної системи).

Адміністрування  логістичної  системи  –  це  комплекс  управлінських
функцій  та  процедур,  які  здійснюються  персоналом  служби  управління
логістикою  підприємства  з  метою  реалізації  стратегічних,  тактичних  і
оперативних цілей даної логістичної системи.

Вагома роль у забезпеченні цього завдання належить інноваціям, зокрема –
управлінсько-організаційного та виробничо-потенціального характеру. Як прави-
ло, адміністрування логістичної системи базується на широкому використанні ін-
формаційно-комп’ютерних технологій і  орієнтується на вирішення таких цілей,
як: стратегічне, тактичне та оперативне планування; організація діяльності; регулю-
вання (прийняття рішень); координування (міжфункціональне та міжорганізацій-
не); аналіз; аудит (внутрішній і зовнішній); контролінг; ціноутворення. Ці рішення
з врахуванням їх важливості формують т. зв. піраміду логістичної системи (рис. 1). 

Рис. 1. Ієрархічна структура побудови логістичної системи підприємства як об’єкт
інновацій

Побудова корпоративної системи логістики проводиться в декілька стадій
(етапів), які тісно пов’язані з інноваціями:
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– формування логістичної стратегії;
– конфігурування системи логістики;
– ідентифікація  визначальних  (найважливіших)  логістичних  бізнес-

процесів;
– розробка організаційної структури служби логістики;
– розробка системи контролінгу;
– вибір  комплексу  програмних  і  технічних  засобів  інформаційної

підтримки логістики.
Вирішальну  роль  у  цьому  комплексі  заходів  інноваційного  характеру

відіграє  розробка  стратегії  логістичної  системи,  яка  здійснюється  в  4  етапи:
оцінка; аналіз можливостей; встановлення пріоритетів; виконання. 

У  підсумку  можна  стверджувати,  що  логістична  стратегія  підприємства
повинна  спрямовуватися  на  підтримку  корпоративної  стратегії  з  метою
оптимізації  ресурсів  даного  суб’єкта  господарювання  під  час  управління
матеріальними та іншими відповідними їм потоками. 

І.П. Міщук, доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва 
Львівської комерційної академії

Н.М. Градюк, аспірант кафедри економіки підприємства 
Львівської комерційної академії

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Питання  оцінювання соціально відповідальної діяльності підприємства є
важливими з тих причин, що на здійснення такої діяльності витрачаються певні
додаткові зусилля персоналу та фінансові ресурси,  які  можуть відволікатися від
вирішення важливих оперативних завдань. Тому підприємство повинно володіти
методичним  інструментарієм  для  оцінювання  тих  додаткових  вигод,  які  воно
отримає  в  результаті  реалізації соціально відповідальних заходів. 

Узагальнення  літературних  джерел  дозволяє   констатувати,  що  сьогодні
представлено велику кількість  методів  оцінки ефективності  соціально  відпові-
дальної діяльності підприємства. Так, в роботах О. Березіна [1], А. Буян [2], С. Ва-
силюк, О. Ворони [3],  О. Даниленко [4],  Є. Левицької [5], Т. Литвиненко, Н. Не-
нашева [6], Ю. Саєнко [7], Н. Шмиголь, Л. Юзик представлено  авторські  підходи
до оцінки соціально відповідальної діяльності підприємств за різними напрямами.

Усі  методичні  підходи  можна  класифікувати  за  різними  критеріями.
Частина  методик  присвячена  оцінюванню  внутрішніх  проявів  соціальної
відповідальності  підприємств,  інша – зовнішніх.  Такі  автори як О. Березіна,  С.
Василюк,  О.  Ворона,  О.  Даниленко,  О.  Дзюба,  В.  Зюзіна  концентрують  свою
увагу  виключно  на  оцінюванні  ефективності  внутрішніх  програм  та  проектів
соціальної  відповідальності.  При  цьому  їхні  думки  різняться  щодо  вибору
складових соціальної відповідальності підприємств та показників їх оцінки. Так,
О.  Дзюба і  В.  Зюзіна  акцентують на ролі  трудових відносин як визначального
чинника соціальної відповідальності в межах підприємства. Є. Левицька наголо-
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шує на вирішальній ролі соціальних інвестицій, як найбільш перспективної форми
соціальної відповідальності, і пропонує методику оцінювання ефективності саме
цього інструменту.

Проведений  аналіз  існуючих  методичних  підходів  до  оцінювання
різноманітних проявів соціальної відповідальності підприємств дозволяє зробити
низку висновків,  які  сформують основу для розроблення  авторського методич-
ного  підходу.  На  сьогоднішній  день  сукупність  критеріїв  оцінювання  розподі-
ляється відповідно до напрямків соціально відповідальної діяльності підприємств
- розвиток персоналу, охорона здоров’я, природоохоронна діяльність,  громадська
діяльність  тощо. За кожним з них розроблено  систему  показників, які різняться
в залежності  від  сфер функціонування  підприємств.  В наукових працях можна
зустріти  такі  показники, які  використовуються  під  час оцінки ефективності
соціальної відповідальності, як: витратні,  результативні;  структурні,  ефективні.
Однак,  запропоновані  показники  є  різнорідними  –  вартісні  та  натуральні,
абсолютні  та  відносні  –  що  унеможливлює  проведення  об’єктивної  оцінки
ефективності  соціальної діяльності серед групи підприємств. 

Визначення  критеріїв  оцінювання  та  вибір  підходу  до  оцінювання
соціальної  відповідальності  варто  здійснювати  виходячи  із  цілей,  які  ставить
підприємство,  приступаючи до оцінки.  Серед таких цілей можуть бути:  оцінка
ефективності  використання ресурсів  і  коштів  на здійснення соціальної  відпові-
дальності,  оцінка  конкурентоспроможності  підприємства  і  покращення  позиції
підприємства  в  рейтингах,  оцінка  рівня  задоволеності  мотивів  і  потреб  різних
стейкхолдерів, оцінка впливу соціальної відповідальності на фінансово-економіч-
ні  показники  роботи  підприємства.  На  основі  цього  і  слід  обирати  методику
оцінювання. Так, якщо підприємство обере за мету оцінки визначення рівня кон-
курентоспроможності  підприємства і його позиції на ринку, доцільним є обрання
рейтингового  методу.  Якщо  ж  метою  визнається  оцінювання  ефективності
видатків на соціальні проекти, то варто обирати ресурсний або доходний методи.

Участь  торговельних  підприємств  у  внутрішніх  та  зовнішніх  програмах
соціального інвестування  та соціальної  відповідальності  стає  щодалі  частішою,
що обумовлено як вимогами часу, так  і формуванням розуміння підприємцями,
власниками та керівниками підприємств власної вигоди від реалізації соціально
значимих  проектів.  Відтак,  торговельні  підприємства  мають  необхідність  у
визначенні  ефективності  власних  витрат  на  соціальну  діяльність  та  бачення
власного місця в такій діяльності за рахунок порівняння з іншими підприємства.
Зазначене  вимагає  постійного  моніторингу  соціально  відповідальної  діяльності
підприємств на основі науково обґрунтованої методики.

Для багатьох торговельних підприємств соціально відповідальна діяльність
є  досить  новою  сферою,  тому  на  сьогодні  не  вироблено  такого  методичного
підходу, який можна було б реалізувати в практичну діяльність, хоча це питання є
вкрай  актуальним.  Як  правило,  на  підприємствах  відсутня  як  структура
управління соціальними програмами, так і окремий підрозділ, який би відповідав
за облік та оцінювання соціальних інвестицій. Крім того, оцінювання соціальної
відповідальності підприємства виключно за результатами його діяльності є мало
достовірним і вимагає постійної підтримки діалогу керівництва з працівниками
підприємства,  клієнтами,  бізнес-партнерами,  територіальною громадою щодо їх
задоволеності соціальною політикою підприємства. 
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Розроблений методичний підхід  до оцінювання соціально відповідальної
діяльності торговельних підприємств враховує недоліки існуючих на сьогодніш-
ній день методик та ґрунтується на наступних положеннях: 

– спрямованість на стратегічні бізнес-цілі соціальної політики підприємства; 
– врахування  як  внутрішніх,  так  і  зовнішніх  проявів  соціальної

відповідальності підприємств;
– використання різних показників  для оцінювання ефективності  власної

соціально відповідальної політики торговельного підприємства та для рейтингу-
вання підприємств;

– врахування одночасно результатів звітності торговельних підприємств,
експертного опитування, анкетування працівників підприємства;

– орієнтування на обмежену кількість показників, що зробить методичний
підхід придатним для практичної реалізації. 

Для оцінювання внутріщньої соціально відповідальної політики торговель-
ного  підприємства  виокремлено  шість  напрямків  (винагорода  і  мотивація
персоналу, професійна підготовка і розвиток персоналу, охорона праці, соціальні
програми,  додаткове  стимулювання  персоналу,  задоволеність  морально-
психологічним кліматом в колективі),  кожен з яких пропонується оцінювати за
переліком показників (табл.1).

Таблиця 1
Система критеріїв оцінювання внутрішньої складової соціальної

відповідальності торговельного підприємства
Напрям

оцінювання
Показники Джерела інформації

Винагорода і 
мотивація 
персоналу

Розмір  заробітної плати на 
підприємстві 

Анкетування персоналу, експертні оцінки

Розмір премій, надбавок Анкетування персоналу
Наявність соціального пакету Анкетування персоналу, експертні оцінки
Кількість нагород, отриманих на 
підприємстві

Інформація по підприємству

Професійна 
підготовка і 
розвиток 
персоналу

Підготовка і перепідготовка кадрів Анкетування персоналу, експертні оцінки
Співпраця з профільними ВНЗ Експертні оцінки
Проведення на підприємстві 
семінарів-нарад

Анкетування персоналу, експертні оцінки

Охорона праці

Проведення тренінгів по охороні 
праці

Експертні оцінки

Забезпеченість персоналу 
сучасними технічними засобами

Анкетування персоналу, експертні оцінки

Покращення умов праці Анкетування персоналу, експертні оцінки

Соціальні 
програми

Санаторно-курортне лікування 
персоналу

Анкетування персоналу

Розвиненість волонтерства Анкетування персоналу

Додаткові 
стимули для 
персоналу

Медичне обслуговування Анкетування персоналу
Наявність профспілки та її 
діяльність

Анкетування персоналу, експертні оцінки

Забезпеченість персоналу 
транспорту для службового 
використання та житлом

Анкетування персоналу, експертні оцінки

Задоволеність 
морально-
психологічним
кліматом в 
колективі

Задоволеність працівника 
виконуваною роботою і місцем 
праці

Анкетування персоналу

Задоволеність кадровою політикою Анкетування персоналу
Задоволеність психологічним 
кліматом в колективі

Анкетування персоналу
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Запропонований  методичний  підхід  повинен  стати  основою  для
проведення поглибленого аналізу внутрішніх проявів соціальної відповідальності
торговельних підприємств.
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Ю.І. Мосціховський, економіст ТОВ “Княгиня”, м. Львів

КРЕДИТНІ РЕСУРСИ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСАХ
СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Для  прискорення  темпів  розвитку  національної  економіки  необхідно
першочергово максимально використати наявні  ресурси і  можливості  суб’єктів
господарювання  і  банківської  системи  України.  Вагому  роль  у  цьому  процесі
повинні  відігравати  перерозподільні  процеси,  що  активізує  дослідження
кредитних ресурсів банків України.

Банки  здійснюють  кредитно-інвестиційну  діяльність  у  межах  наявних
кредитних ресурсів шляхом надання короткострокових і довгострокових кредитів
на договірній основі з позичальником.
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Кредитні  ресурси  на  рівні  банківської  системи  –  це  частина  грошових
ресурсів,  яка  знаходиться  в обігу і  зосереджена  в  банківській  системі  у формі
власних  і  залучених  коштів,  і  використовується  для  кредитно-інвестиційної
діяльності з урахуванням допустимого рівня ризику з метою отримання прибутку.

Кредитні ресурси на рівні комерційного банку, на наш погляд, – це частина
грошових  ресурсів,  що  знаходиться  у  розпорядженні  та  тимчасовому
користуванні банку у формі власних, залучених і позичених коштів, які можуть
бути  ним  використані  для  активних  операцій  відповідно  до  чинного
законодавства з урахуванням допустимого рівня ризику.

Водночас не слід поняття “кредитні ресурси” визначати як сукупність усіх
позик, наданих банком з метою одержання прибутку, оскільки з наданням кредиту
ці кошти перестають бути для банку ресурсом, а стають вкладеними на засадах
повернення кредитними ресурсами, яким притаманний ризик [1].

В  умовах  сьогодення  важливо  підвищити  участь  банків  у  забезпеченні
інвестиційно-інноваційного  розвитку  економіки  країни.  Тому  питання
вдосконалення кредитно-інвестиційної діяльності банків України, підвищення їх
інвестиційної активності, мінімізації кредитного ризику постійно перебувають у
полі  зору  вітчизняних  науковців,  зокрема  у  працях  таких  економістів,  як:  О.
Барановський, О. Вовчак, О. Воробйова, В. Герасименко,     І. Гуцал, О. Копилюк,
М. Крупка, А. Кузнєцова, Л. Матлага, Л. Примостка,      С. Савлук, Л. Чернишова,
В.  Фостяк  та  інших.  Не  менш важливим  на  сучасному  етапі  є  пошук  шляхів
збільшення  кредитних  ресурсів  банківської  системи:  оптимізації  структури
грошових  ресурсів,  нарощування  власного  капіталу,  стимулювання  збільшення
вкладів фізичних та юридичних осіб, ефективної реалізації функції перерозподілу
капіталу в інтересах прискорення темпів соціально-економічного розвитку країни,
забезпечуючи при цьому фінансову стійкість  і  надійність  банківського сектора
економіки.

Станом  на  01.01.2014р.  сукупні  грошові  ресурси  банківської  системи
України  склали  1 278,1  млрд.  грн.,  що  на  397,8  млрд.  грн.  більше,  ніж  на
01.01.2010р.  У  складі  сукупних  грошових  ресурсів  власний  капітал  становить
192,6 млрд. грн. (або 15,1%) і залучений – 1 085,5 млрд. грн. (або 84,9%)          [2,
с.53].

Відповідно  до  Закону  України  “Про  банки  і  банківську  діяльність”
величина  власного  капіталу  є  визначальною  щодо  обсягів  активних  операцій
банку, розміру депозитної бази, можливостей запозичення коштів на фінансових
ринках, максимальних розмірів кредитів, величини відкритої валютної позиції та
ряду інших показників, що істотно впливають на діяльність банку. Тому банкам
необхідно  приділяти  велику увагу нарощуванню власного капіталу  з  тим,  щоб
забезпечувати  банкам  фінансову  стійкість,  надійність  та  ефективне
функціонування,  мати  страховий  запас  фінансової  стабільності.  При  цьому  не
можна не враховувати і можливі зовнішні чинники, такі як фінансово-економічна
криза,  грошово-кредитна  політика,  соціально-економічні  і  політичні  проблеми
суспільства,  які  потребують  додаткових  заходів  щодо  забезпечення  фінансової
безпеки банків і банківської системи в цілому.

Основними шляхами підвищення рівня капіталізації  банків  є:прибуткова
діяльність банків і рефінансування прибутку;додаткові внески власників банку.

Рентабельна робота банків, ефективне використання чистого прибутку сприяє
росту величини і частки власного капіталу у сукупному капіталі, підвищує фінансову
стабільність і  ліквідність боргових зобов’язань і  створює надійні  передумови для
стійкого зростання їх активів і зобов’язань на прибутковій основі.

152



Другим, а за питомою вагою основним джерелом грошових ресурсів банків
України  є  залучені  кошти юридичних і  фізичних  осіб.  Станом на 01.01.2014р.
вони склали 668,6 млрд. грн. або 61,6% усіх зобов’язань банків України, що на
343,4 млрд. грн. більше ніж на 01.01.2010р. Із залучених коштів кошти суб’єктів
господарювання становлять 234,9 млрд. грн. і кошти фізичних осіб – 433,7 млрд.
грн. [2, с.53]. Саме ці кошти складають основну частку кредитних ресурсів банків,
а їх позитивна динаміка (табл. 1) свідчить про збільшення ресурсних можливостей
кредитно-інвестиційної  діяльності  банків.  Із  загальної  величини  клієнтських
коштів станом на 01.01.2014р. 455,5 млрд. грн. (або 68,1%) – строкові кошти.

Таблиця 1

Динаміка залучених коштів юридичних і фізичних осіб за 2010-2014рр.
(станом на 01.01, млрд. грн.)

Показники
Роки 2014р. в

% до
2010р.

2010 2011 2012 2013 2014

Залучені кошти
юридичних
осіб

115,2 144,0 186,2 202,6 234,9 203,9

Залучені кошти
фізичних осіб

210,0 270,7 306,2 364,0 433,7 206,5

Залучені кошти
всього

325,2 414,7 492,4 566,6 668,6 205,6

Джерело: [2, с.53]

За умов щорічного зростання залучених у клієнтів  коштів банки стають
менш залежними від великих підприємств та залишків коштів на їх рахунках і
можуть  забезпечувати  міжгалузеву  і  міжрегіональну  мобільність  капіталу  та
активно впливати на вирішення кредитних та інвестиційно-інноваційних проблем
реального  сектора  економіки.  Але  треба  визнати,  що  в  сучасних  умовах
фінансово-економічної  і  політичної  нестабільності,  банкрутства  низки  банків
країні треба призупинити відтік вкладів з банків, зміцнити довіру і впевненість
клієнтів  у надійності  банків,  не  зменшувати,  а  збільшувати  межі  гарантування
вкладів щонайменше на рівень інфляції. На наш погляд, і надалі варто зберігати
тенденцію росту депозитів фізичних осіб і як стабільне джерело росту кредитних
ресурсів,  і  як стабільне джерело доходів вкладників,  і  як підвищення стійкості
банківської  системи,  і  як  джерело  майбутніх  доходів  державного  бюджету  в
наслідок  ефективного  використання  депозитних  коштів  у  процесі  кредитно-
інвестиційної діяльності банків.

Третім джерелом кредитних ресурсів є позичені кошти. Для розширення
кредитно-інвестиційної діяльності, а також у зв’язку з необхідністю регулювання
банківської  ліквідності  банки  можуть  залучати  міжбанківські  кредити.  Таке
кредитування  здійснюється  переважно  через  прямі  контакти  між  банком-
кредитором і банком-позичальником, на договірних умовах, з визначенням суми і
строку  користування  кредитом,  рівня  відсоткової  ставки,  порядку  погашення
кредиту і сплати відсотків за кредитом.

Таким чином, у межах наявних кредитних ресурсів (частини власного або
залученого  чи  позиченого  капіталу)  банки  надають  короткострокові  і
довгострокові  кредити  суб’єктам  господарювання  і  фізичним  особам.  У  цілях
забезпечення  рентабельної  діяльності  банкам  важливо  ефективно  розміщувати
залучені і позичені грошові ресурси (табл. 2).
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Таблиця 2

Зобов’язання банків України і кредити надані за 2010-2014рр.
(станом на 01.01, млрд. грн.)

Показники
Роки 2014р. в

% до
2010р.

2010 2011 2012 2013 2014

Зобов’язання банків 765,1 804,4 898,8 957,9 1085,5 141,9
Кредити надані 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 122,0
Частка  простроченої
заборгованості  за
кредитами  у  загальній
сумі кредитів, %

9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 -

Джерело: [2, с.53]

Дані  табл.  2  свідчать,  що  обсяги  банківських  зобов’язань  щорічно
зростають  і  за  досліджуваний  період  вони  збільшилися  в  1,4  рази,  дещо
повільніше  збільшувалися  обсяги  кредитів  наданих.  Частка  простроченої
заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів поступово зменшується і на
кінець 2013р. складає 70,2 млрд. грн.

Щорічне  збільшення  кредитних  ресурсів  в  банках  дає  їм  можливість
шляхом кредитування забезпечувати грошовими ресурсами не тільки поточну, а й
інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання, що відіграє немаловажну роль
у процесі суспільного відтворення.

Водночас  гостра  соціально-економічна  ситуація  в  країні  вимагає  більш
рішучих  заходів  щодо  мобілізації  тимчасово  вільних  коштів  юридичних  і
фізичних  осіб  і  їх  перерозподілу  через  кредитний  механізм  на  економічно
виваженій  ціновій  політиці  банків  задля  прискорення  темпів  розвитку
національної економіки.
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Дослідження  економічної  безпеки  соціальної  сфери  в  межах  єдиного
концептуального  підходу  потребує  розгляду  напрямів  та  умов  ефективного
впливу на рівень економічної  та соціальної  безпеки.  Розкриття суті  процесів  її
забезпечення — необхідна умова цілеспрямованої практичної діяльності у сфері
формування  стану  безпеки  суспільства,  держави  та  особистості,  тому  можна
стверджувати,  що  саме  в  процесі  реалізації  діяльності  щодо  забезпечення
економічної безпеки виявляється її безпосередній зв’язок з реальними процесами
економічного життя.

У  вітчизняній  літературі  протягом  останнього  часу  приділяється  значна
увага  проблемам  економічної  та  соціальної  безпеки  держави.  Теоретико-
методологічні  засади економічної  безпеки знайшли своє висвітлення в роботах
таких вчених, як В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько, В. І. Мунтіян, Г. Ю. Дарнопих, М. М.
Єрмошенко, Я. А. Жаліло, О. С. Власюк, О. І. Барановський, О. Є. Користін, Г. А.
Пастернак  -  Таранушенко  та  інші  [2].  Аналізу  окремих складових  економічної
безпеки, зокрема соціальним аспектам, присвячені роботи таких вчених, як О. О.
Давидюк, Л. І. Ільчук, О. Ф. Новикова, О. О. Штельмах, Н. С. Палій та інші [4]. Ці
роботи  містять  підходи  до  сутності  та  формування  механізму  забезпечення
економічної безпеки соціальної сфери.

У процесі з’ясування сутності процесу забезпечення  економічної безпеки
соціальної  сфери слід  ураховувати  низку  таких  положень.  По-перше,
забезпечення  економічної безпеки соціальної  сфери є  організованою,
цілеспрямованою  діяльністю.  По-друге,  ключовим  критерієм  процесу
забезпечення  економічної безпеки соціальної  сфери є  захист  національних
інтересів.  По-третє,  забезпечення  економічної безпеки соціальної  сфери має
характер  комплексної  діяльності,  що  одночасно  охоплює  різні  сфери  як
соціальної,  так і економічної,  політичної  та інших видів активності  (фінансову,
енергетичну,  працересурсну,  продовольчу,  екологічну,  техногенну,  науково-
технологічну,  зовнішньоекономічну  тощо).  По-четверте,  ключова  роль  у
забезпеченні безпеки соціальної сфери належить державі. 

Забезпечення  необхідного  рівня  соціальної  безпеки  потребує  виявлення
важливіших  зв’язків  і  взаємозалежностей  у  сучасному  житті  суспільства,  що
виступають  об’єктом  цілеспрямованого  впливу,  з  метою  підвищення  рівня
безпеки суб’єктів господарювання, надання цим процесам системного характеру.
Засновуючись  на  положеннях  концепції  національної  безпеки,  зазначимо,  що
системність  виявляється  в  процесі  реалізації  нійважливіших  функцій
забезпечення економічної безпеки соціальної сфери: створення і підтримки сил і
засобів забезпечення  економічної безпеки соціальної сфери, а також управління
системою забезпечення національної безпеки [1].

За сучасних умов система безпеки набуває юридичної форми закріплення
особливостей,  цілей  і  завдань  діяльності  щодо  забезпечення  соціально-
економічної  безпеки.  У  категоріях  системи  безпеки  держава  прагне
формалізувати  діяльність  із  формування  належного  рівня  розвитку  соціально-
економічної сфери, законодавчо закріпити її як одну з найважливіших функцій.
Однак, на нашу думку, розгляд тільки формального боку процесів забезпечення
безпеки,  юридичних  форм  їхнього  прояву  невиправдано  звужує  об’єкт
дослідження  даної  проблеми.  Побудова  системи  забезпечення  безпеки  та  її
юридична  констатація  визначаються  передусім  особливостями  виробничих
взаємин у суспільстві [1]. Тому об’єктивною основою забезпечення  економічної
безпеки соціальної сфери виступають процеси, що відбуваються в економічному
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базисі.  Сукупність  таких  процесів  є  результатом  дії  механізму  забезпечення
економічної безпеки соціальної сфери. 

Зазначимо,  що  і  в  процесі  аналізу  механізму  забезпечення  безпеки  не
можна цілком абстрагуватися від його юридичних форм і організаційно-правових
проявів,  однак  їх  доцільно  розглядати  в  даному  контексті  як  необхідний
компонент  регулювання  соціально-економічного  життя,  елемент  організаційно-
управлінських взаємин [2].

Механізм  забезпечення  економічної безпеки соціальної  сфери —  це
система організаційно-економічних і правових заходів із запобігання соціально-
економічним  загрозам,  що  охоплює  такі  елементи:  об’єктивний  і  всебічний
моніторинг  економіки  й  суспільства  з  метою  виявлення  та  прогнозування
внутрішніх  і  зовнішніх  загроз у соціальній  сфері;  вироблення
граничнодопустимих  значень  соціально-економічних  показників,  недотримання
яких призводить до нестабільності й соціальних конфліктів; діяльність держави
щодо  виявлення  та  запобігання  внутрішнім  і  зовнішнім  загрозам  у  соціальній
сфері. Як основу механізму забезпечення  економічної безпеки соціальної сфери
слід  розглядати  сукупність  об’єктивних  залежностей  і  зв’язків  між явищами  і
процесами  соціально-економічного  життя  в  їхньому  саморозвитку,  у  динаміці.
Механізм забезпечення безпеки здатний змінюватися, мати адаптивний характер,
тобто  адекватно  відображати  зміни  у  виробничих  взаєминах  та  продуктивних
силах суспільства.

На рівні  з  наявністю об’єктивних  процесів  економічного  та  соціального
життя, механізм забезпечення  економічної безпеки соціальної сфери випробовує
на  собі  вплив  суб’єктивних  чинників.  Останнє  твердження  означає  наявність
взаємозв’язку  не  лише  з  процесами  економічного  базису,  а  й  надбудовними
взаєминами,  особливо в  частині  формалізації  механізму  безпеки  відповідно до
цілей, завдань, ідеології суспільного розвитку [4].

У структурі механізму забезпечення економічної безпеки соціальної сфери
слід виокремити такі підсистеми в межах єдиного механізму:

 підсистема  самозабезпечення  необхідних  параметрів  економічної  та
соціальної взаємодії і розвитку;

 підсистема  державного  регулювання  стану  економічної  безпеки
соціальної сфери.

Механізм  забезпечення  економічної безпеки соціальної  сфери здатний
ефективно функціонувати лише за виконання належних принципів:

 комплексність,  тобто  необхідність  обліку  всіх  напрямів  і  форм прояву
відносин, що впливають на стан безпеки;

 системність,  тобто  врахування  як  внутрішніх  взаємозв’язків  і
взаємозалежностей,  так  і  зовнішніх  чинників  —  елементів  соціально  та
економічного  простору  вищого  рівня  — що,  з  одного  боку,  накладають  певні
обмеження на функціонування механізму економічної безпеки соціальної сфери, а
з іншого — відкривають додаткові можливості для його ефективності;

 варіантність (альтернативність), тобто виявлення й обґрунтування кількох
варіантів  розв’язання  суперечностей,  розрахунку  траєкторій  соціально-
економічного розвитку в межах функціонування єдиного механізму забезпечення
економічної безпеки; 

 безумовний  пріоритет  здійснення  заходів,  спрямованих  на  збереження
здоров’я і життя людини, підтримку нормальних умов її існування;

 прийнятний ризик,  тобто реалізація доступних заходів,  спрямованих на
захист  людини  в  ринковому  середовищі  і  недопущення  подолання  граничних
ситуацій [3].
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Необхідним є розгляд структурних компонентів,  що належать до складу
механізму забезпечення  економічної безпеки соціальної сфери. Охарактеризуємо
основні з них. 

1.  Моніторинг,  який являє  собою  інформаційно-аналітичну  систему
спостережень  за  динамікою  показників  соціально-економічної  безпеки,  що
ведеться в багатьох країнах світу. 

2.  Діяльність  щодо  запобігання  загрозам  у  соціальній  сфері  та
відшкодування завданих збитків, пов’язаних із перевищенням граничних значень
за певними показниками безпеки. 

3.  Найважливіший  структурний  елемент  механізму  забезпечення
економічної безпеки суспільства — діяльність держави з виявлення й убезпечення
від внутрішніх і зовнішніх загроз для соціальної сфери [1].

В даний час функціонування механізму забезпечення економічної безпеки
соціальної сфери досить часто розглядається з погляду необхідності забезпечення
економічного  розвитку  як  найактуальнішого  імперативу.  Забезпечення
необхідних  темпів  економічного  зростання  вважається  головним  економічним
завданням,  вирішення  якого  пов’язане  з  абсолютним і  відносним збільшенням
ВВП,  подоланням  бідності,  формуванням  ефективного  середнього  класу  як
основи  соціально-економічної  стабільності  в  країні.  Економічне  зростання
приводить  до  комплексного  вдосконалення  соціально-економічних  взаємин  у
суспільстві,  що,  безумовно,  відповідає цілям забезпечення економічної безпеки
соціальної сфери [4].  Слід  зазначити  й  концептуальну  єдність  рушійних  сил
економічного зростання та механізму забезпечення безпеки соціальної сфери. В
обох випадках ними є суперечності соціально-економічного життя. 

Однак,  на  нашу  думку,  досягнення  економічного  зростання  не  можна
цілком  ототожнювати  з  процесами  й  механізмами  забезпечення  соціальної
безпеки,  хоча  не  можна  заперечувати  й  наявність  тісного  діалектичного
взаємозв’язку між ними. Важливим є врахування тенденцій розвитку соціальних
процесів, поліпшення рівня життя населення, розв’язання проблем продовольчої
та  працересурсної  безпеки,  забезпечення  умов  ефективного  соціального
партнерства, які мають супроводжувати економічний поступ суспільства, згодом
перетворюючись на його основу.

Підсумовуючи  зауважимо,  що  забезпечення  економічної  безпеки
соціальної сфери перетворюється у визначальний комплекс заходів, спрямованих
на:  запобігання  всьому спектру  соціально-економічних  загроз  з  погляду  стану,
поведінки  та  настроїв  населення;  інтенсивне  формування  середнього  класу  як
гаранта суспільної стабільності на ґрунті розширення адаптаційних можливостей
населення;  усебічну  підтримки  сім’ї  як  визначального  соціального  інституту;
державний  протекторат  прожиткового  мінімуму,  який  би  забезпечував
громадянам  споживання  на  рівні  простого  відтворення;  державні  гарантії
мінімальних  заробітної  плати,  пенсій,  виплат  і  забезпечення  умов  їхнього
зростання,  посилення  тенденцій  самозабезпечення  громадянами  високої
соціальної мобільності висхідного характеру.
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СУТЬ ТА ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дослідження  проблем  інвестування  є  одним  із  найбільш  актуальних
завдань економічної науки. У сучасних умовах інвестиції стають найважливішим
засобом  досягнення  реальних  структурних  зрушень  у  національній  економіці,
технологічного  переозброєння,  підвищення  якісних  показників  господарської
діяльності  на  мікро-  та  мікрорівнях  і,  зокрема,  торговельних  підприємств.
Інвестиційна  діяльність  займає  важливе  місце  у  розвитку  торговельних
підприємств,  оскільки  вона  може  здійснити  структурні  зрушення  в  діяльності
торговельних підприємств, підвищити конкурентоспроможність, та економічний
розвиток такого підприємства. 

Основною  метою  інвестиційної  діяльності  на  підприємстві  є  розробка
системи інвестиційної  активності,  залучення інвестиційних вкладень, створення
сприятливих  умов  інвестування  у  формуванні  необхідних  коштів  тощо.
Нарощування  обсягів  інвестицій  та  розвиток  інвестиційної  діяльності  в
торговельному підприємстві дозволить збільшити як доходи так і прибуток [2]. 

Інвестування  торговельних  підприємств  може  здійснюватися  в  різних
формах (рис. 1).

Рис.1. Форми інвестування торговельних підприємств

Правові форми інвестування:
1. Корпоративна форма інвестування здійснюється шляхом створення або

участі в господарській організації унітарного та корпоративного типу.
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2.  Договірна  форма  здійснюється  шляхом  укладення  різноманітних
договорів інвестиційного характеру.

3.  Змішана  форма  –  корпоративна  форма  поєднується  з  договірною
(наприклад, при інвестуванні в діючу господарську організацію корпоративного
типу). 

Економічні форми інвестування:
1.  Інноваційне  інвестування  –  здійснюється  з  метою  впровадження

досягнень  науково-технічного  прогресу  у  виробництво  і  соціальну  сферу,  що
включає: випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;
прогресивні  міжгалузеві  структурні  зрушення;  реалізацію  довгострокових
науково-технічних програм з великими строками окупності витрат; фінансування
фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних
сил; розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної
для поліпшення соціального і екологічного становища.

2.  Капітальне  будівництво  –  здійснюється  з  метою  створення  нових  і
відтворення діючих основних фондів, в які і вкладаються кошти, інші цінності.

3.  Лізингове  інвестування  –  інвестування  в  основні  фонди виробничого
призначення  шляхом  отримання  у  користування  сучасного  устаткування
(обладнання),  що  може  замовлятися  лізингоодержувачем  за  складеною  ним
специфікацією, з наданням йому послуг технічного обслуговування та ремонту, а
також  можливістю  викупу  предмета  лізингу.  У  такий  спосіб  досягається
отримання  лізингоодержувачем  необхідного  йому  сучасного  устаткування  без
тягаря сплати його повної вартості і турбот про його технічне обслуговування.

4.  Концесійне  інвестування  –  передбачає  створення  (будівництво)  або
управління на  засадах  відповідного договору (концесійного)  об’єктом концесії,
що є державною або комунальною власністю, за умови взяття концесіонером на
себе  відповідних  зобов’язань,  майнової  відповідальності  та  підприємницького
ризику;інші  економіко-правові  форми  (режими)  інвестування  (приватизаційне,
спільне,  іноземне,  на  територіях  пріоритетного  розвитку,  в  спеціальних
економічних зонах тощо).

Залежно  від  протікання  у  часі  процесів,  вкладення  коштів  і  отримання
прибутку від інвестицій, виділяють наступні форми [3]:

1) послідовне протікання процесів: прибуток може бути отримано одразу
після вкладення інвестицій у повному обсязі;

2) паралельне протікання процесів:  прибуток може бути отриманий вже
після введення першої черги об'єкта;

3)  інтервальне  протікання  процесів  (як  у  випадку  інвестицій  у  фондові
інструменти).

Поряд  з  тим,  інвестиції,  залежно  від  виду  вкладених  інвестиційних
ресурсів  можуть  здійснюватися  у  формі:  грошових  коштів  та  цільових
банківських вкладів; рухомого та нерухомого майна; ноу-хау; майнових прав та
ін.

В основу здійснення процесів інвестування пропонуємо покласти принцип
„інноваціно-інвестиційного  партнерства”.  Його  суть  полягає  в  активізації
інвестування  на  основі  консенсусу  між  суб’єктами  інвестиційного  процесу  з
приводу  формування  сприятливого  інвестиційного  клімату  й  здійснення
узгодженої політики [1]. 
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Отже,  в  процесі  своєї  діяльності  торговельні  підприємства  здійснюють
інвестиції  в  різних  формах,  що  дозволяє  їм  урізноманітнити  свої  вкладання,
розширити можливості одержання прибутку та мінімізувати інвестиційні ризики. 
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ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Забезпечення  належного  рівня  безпеки  національної  економіки  є
невід’ємним завданням державної політики кожної суверенної держави. Важливе
місце в системі безпеки об’єктивно відводиться безпеці підприємництва.  За її
гарантування  активно  розвивається  малий  і  середній  бізнес,  що  важливо  в
контексті  розвитку  економіки  та  формування  середнього  класу,  покращення
рівня якості життя населення. Відповідно, важливим завданням регіональних та
місцевих органів влади є створення сприятливих економіко-правових умов для
розвитку  підприємництва  та  економіки  загалом.  Разом  із  тим,  найбільш
важливою  функціонально-структурною  характеристикою  безпеки  підприєм-
ництва  є  фінансова,  що  виражає  забезпеченість  суб’єктів  підприємництва
фінансовими  ресурсами,  характеризує  їх  фінансову  стійкість,  ліквідність,  а
також ефективність фінансово-господарської діяльності. Відтак, актуалізуються
проблеми ефективного управління фінансовою безпекою підприємництва. А це
потребує концептуального уточнення сутнісних засад цього поняття.

Сутність фінансової безпеки та механізм її удосконалення досліджували
такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Л. Абалкін, О. Барановський, З. Варналій,
Т. Васильців, О. Власюк, В. Геєць, М. Єрмошенко, М. Козоріз, В. Мікловда та ін.
Проте  рівень  фінансової  безпеки  підприємництва  в  Україні  залишається
невисоким,  що  актуалізує  потребу  в  подальшому  уточненні  сутнісно-
типологічних характеристик цієї категорії заради розроблення та впровадження
більш ефективних державницьких управлінських рішень.

Як  зазначає  Т.  Васильців,  лише  завдяки  усвідомленню  місця
економічної безпеки підприємництва у системі безпеки національної економіки
стає  можливим  обґрунтувати  зміст  цієї  економічної  категорії  [1,  с.  14-16].
Науковець  наводить  ієрархічну  декомпозицію  багаторівневої  системи
економічної  безпеки  держави  на  окремі  рівні  з  їх  функціональними
складниками  та  вказує  на  місце  в  ній  економічної  безпеки  підприємництва.
Зокрема, зазначено,  що  економічну  безпеку  підприємництва  потрібно
розглядати  на рівні економічної безпеки в галузево-секторальному аспекті як
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категорію,  що  є  ширшою  за  економічну  безпеку  окремого  підприємства  та
частиною поняття економічної безпеки держави. 

К.  Горячева  стверджує,  що роль  фінансової  безпеки  в  гарантуванні
економічної  безпеки  підприємства  є  визначальною  (порівняно  з  іншими
складниками  безпеки),  вона  має  право  на  самостійне  вивчення  як  окрема
економічна  категорія.  Щодо  визначення  суті  цього  поняття,  то,  на  думку
науковця,  це  фінансовий  стан  підприємства,  який  характеризується:  1)
збалансованістю  і  якістю  сукупності  фінансових  інструментів,  технологій  і
послуг,  що  використовуються  підприємством;  2)  стійкістю до  внутрішніх  та
зовнішніх  загроз;  3)  здатністю  фінансової  системи  суб’єкта  господарювання
забезпечувати  реалізацію  власних  фінансових  інтересів,  місії  і  завдань
достатніми обсягами фінансових ресурсів; 4) гарантувати ефективний і сталий
розвиток фінансової системи підприємства [2, с. 5].

Безпосередньо  для  підприємства,  як  вважає  більшість  науковців,
функціональними складниками фінансової безпеки доцільно визначати: обсяги
реалізації  продукції;  фактичні  та  необхідні  обсяги  інвестицій;  рівень
інноваційної активності; рівень рентабельності; показник фондовіддачі; частку
протермінованої  заборгованості;  частку  забезпеченості  власними  коштами
оборотних засобів; коефіцієнти чистої виручки, лівереджу, чистого прибутку в
розрахунку на одну акцію тощо. Щодо загроз фінансовій безпеці підприємства,
то до них відносять зниження якості дебіторської заборгованості,  підвищення
відсоткових ставок за кредитами комерційних банків, посилення волатильності
валютного  ринку,  брак  власних  оборотних  коштів,  надлишкові  виробничі
потужності,  використання  неефективних  форм  фінансування  відновлення
основних фондів, використання неефективних інструментів управління ризиком
у контрактах підприємства [3, с. 133].

Категорія  «фінансова  безпека  підприємства»  передусім  є  складовою
економічної  безпеки,  а  отже,  і  під  час  її  вивчення  потрібно  дотримуватися
основних  принципів  та  підходів,  характерних  для  науки  про  економічну
безпеку.  Тобто  фінансова  безпека  є  динамічною  категорією  (її  визначає  як
досвід  господарської  діяльності  підприємства,  так  і  існуючий  стан  його
розвитку,  а  також  здатність  та  можливості  до  подальшого  покращення
показників  ефективності  функціонування);  механізм  її  забезпечення  потребує
системного  підходу,  стосується  стратегічного,  тактичного  й  оперативного
складників управління підприємством; процес управління фінансовою безпекою
характеризується  комплексністю  його  структури  у  вигляді  сукупності
фінансових ресурсів та інтересів підприємства, функцій, принципів та методів
управління,  організаційної  структури  управління,  фінансових  інструментів,
критеріїв  оцінки  та  показників  рівня  безпеки.  Стосовно  індикаторів  стану
фінансової безпеки підприємства, то це передусім показники рівня ліквідності і
платоспроможності,  фінансової  стійкості,  наявність  та  рівень  доступу  до
необхідних  фінансових  ресурсів,  вартість  використання  фінансових  ресурсів,
рівень капіталізації прибутку підприємства.

В  економічній  літературі  присутні  також  підходи,  згідно  з  якими
фінансову безпеку  визначають  основою  загальної  економічної  стійкості  та
безпеки підприємства. Так, В. Бєлоліпецький стверджує, що фінансова рівновага
на  мікрорівні  є  результатом  сприятливого  вирішення  основної  фінансової
суперечності між дохідністю, ліквідністю та ризиком, основними параметрами
вартості  [4, с.  102]. Погоджуючись з цією думкою, В. Богомолов обґрунтовує
зв’язок  між  ризиком,  рівнем  дохідності  та  прибутковості  діяльності
підприємства, його ліквідністю та стверджує, що основою роботи з управління
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фінансовою  безпекою  підприємства,  а  отже,  й  економічною  безпекою
підприємства  загалом  є  вдале  формулювання  місії  життєдіяльності
підприємства,  яка  є  основним  параметром  досягнення  гармонії  суб’єкта
господарювання з його зовнішнім середовищем [5, с. 273-281]. 

Дещо  ширший  перелік  напрямів  оцінки  фінансової  безпеки
підприємства пропонує російський науковець Г. Вєчканов [6, с. 236-237], який,
окрім  рівня  платоспроможності  та  ліквідності  оборотних  засобів,  пропонує
вивчати  також  рівень  ефективності  використання  ресурсів  підприємства,
прибутковість та рентабельність,  ефективність діяльності  з запобігання нега-
тивних внутрішніх та зовнішніх впливів на фінансову безпеку, рівень контролю
господарської діяльності з позиції підвищення ефективності виробництва.

Важливим аспектом досліджуваної проблеми є те, що зміни фінансового
та,  як  наслідок,  економічного  стану  підприємств  мають  значний  вплив  на
рівень розвитку регіону чи території, на якій вони розташовані та відповідно є
потенційним  джерелом  загроз  економічній  безпеці  соціально-економічної
системи вищого рівня (регіону чи держави загалом). У цьому відображується
зв’язок  між  характеристиками  фінансової  безпеки  різних  рівнів  ієрархії
управління економікою.

В  економічній  літературі  присутні  також  дещо  відмінні  погляди  на
сутність категорії фінансової безпеки. Так, М. Медвідь характеризує її як стан
розвитку регіону, який характеризується необхідними фінансовими ресурсами
для  задоволення  потреб його населення,  виконання  всіма ланками фінансової
системи  своїх  функціональних  зобов’язань,  захисту  їх  фінансових  інтересів,
випередження фінансових загроз  та небезпек,  подолання  фінансової  кризи та
забезпечення ефективного функціонування економіки регіону [7, с. 3]. 

Узагальнюючи  підходи,  представлені  в  економічній  літературі  до
визначення  суті  поняття  фінансової  безпеки  та  напрямів  і  індикаторів,  які  її
визначають  на  різних  рівнях ієрархії  управління  економікою,  слід  зазначити,
що  фінансова  безпека  підприємництва  регіону  є  невід’ємною  складовою
системи фінансової безпеки регіону, а до переліку показників, які її визначають,
необхідно  включати  показники,  які,  по-перше,  характеризують  параметри
фінансової  безпеки  підприємства,  по-друге,  відображають  вплив  безпеки
підприємництва на фінансову та економічну безпеку регіону загалом, по-третє,
характеризують діяльність та стан розвитку підприємництва (табл.1).

Таблиця 1

Сутнісні характеристики категорії «фінансова безпека»
Рівень
ієрархії

управління
Суть поняття

Об’єкт
безпеки

Суб’єкт
гарантування

безпеки

Показники-
індикатори

рівня безпеки
Фінансова 
безпека 
держави

незалежність, ефек-
тивність і конку-
рентоспроможність 
фінансово-кредит-
ної сфери країни; 
рівень захищеності 
фінансових інтере-
сів; здатність забез-
печити фінансову 
стійкість та ефек-
тивне функціону-
вання національної 
економіки

стабіль-
ність фі-
нансово-
кредитної 
сфери 
країни

центральні 
органи 
державного 
управління

показники стану 
фінансової, 
грошово-кредит-
ної, валютної, 
банківської, 
бюджетної, 
податкової, розра-
хункової, інвести-
ційної, митно-та-
рифної, фондової 
та системи 
ціноутворення

Фінансова стан розвитку стабіль- державні, темпи зростання 
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безпека 
регіону

регіону, який харак-
теризується необ-
хідними фінансо-
вими ресурсами для
задоволення потреб 
населення, вико-
нання всіма ланка-
ми фінансової 
системи своїх 
функціональних 
зобов’язань 

ність фі-
нансово-
кредитної 
сфери 
регіону

регіональні та 
місцеві органи
державного 
управління і 
самовряду-
вання

ВРП, індекс 
споживчих цін, 
обсяг інвестицій, 
якість дебіторської
та кредиторської 
заборгованості, 
темпи зростання 
фінансових 
результатів в 
економіці

Фінансова 
безпека під-
приємництва 
регіону (як 
сектору 
економіки)

складова системи 
фінансової безпеки 
держави, характер-
ризує рівень забез-
печення суб’єктів 
підприємницької 
діяльності фінан-
совими ресурсами в 
контексті задово-
лення за рахунок 
своїх поточних та 
перспективних 
потреб

забезпече-
ність та 
ефектив-
ність ви-
користан-
ня суб'єк-
тами під-
приємниц-
тва фінан-
сових ре-
сурсів

органи дер-
жавного 
управління та 
контролю у 
сфері 
господарської 
діяльності

показники відпо-
відно до функціо-
нальних складників
безпеки 
(ресурсний, 
безпека грошового 
ринку та інфляцій- 
них процесів, 
валютний, фінан-
сова стійкість, 
ліквідність і 
платоспроможність
, безпека 
страхового та 
фондового ринків) 
підпри-ємництва 
регіону

Фінансова 
безпека 
підприємництва

рівень фінансової 
забезпеченості та 
економічної ефек-
тивності функціо-
нування і викорис-
тання ресурсів, 
стійкості до 
банкрутства та 
отримання 
прибутку

фінансові 
ресурси 
підпри-
ємства

управлінський
персонал 
підприємства

показники еконо-
мічної ефектив-
ності підприєм-
ства, ліквідності та
фінансової стій-
кості, доступу до 
джерел фінан-
сування, 
капіталізація 
підприємства

Усвідомлення сутнісних характеристик, елементів, способів їх поєднання
та використання є актуальним на сучасному етапі розвитку підприємництва  в
регіонах України. Це зокрема зумовлено такими негативними тенденціями, як
невисокі  показники  ефективності  діяльності  підприємств  (передусім  у
розрахунку на одне підприємство та за такими показниками, як продуктивність
праці,  фондовіддача,  показники  оборотності  оборотних  активів  та  ін.),
незадовільні  показники  ліквідності  та  фінансової  стійкості  суб’єктів
господарювання,  значна  залежність  підприємств  від  фінансово-кредитних
ресурсів,  а також низькі місця  України у відповідних рейтингах міжнародних
організацій.

Висновки.  Фінансова безпека  підприємництва є невід’ємною складовою
системи як економічної, так і зокрема фінансової безпеки держави. Причому до
переліку  індикаторів  фінансової  безпеки  підприємництва  регіону  входять
показники,  що,  по-перше,  характеризують  параметри  фінансової  безпеки
підприємства,  по-друге,  відображають  вплив  безпеки  підприємництва  на
фінансову та економічну безпеку регіону, по-третє характеризують діяльність
та стан розвитку підприємництва як сектору економіки. 
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ТА НАПРЯМИ ЇХ

ВИРІШЕННЯ
У сфері лісокористування в регіоні мають місце проблеми, які не сумісні з

принципами  сталого  розвитку  і  стосуються  потреби  підвищення  рівня
раціонального  та  комплексного  використання  лісових  ресурсів;  пов’язані  з
наявністю  незаконних  рубок  та  нелегальним  обігом  деревини,  а  також
конфліктних ситуацій при експлуатації лісових ресурсів регіону.

Поліпшення становища вбачається за наступними напрямами.
    Напрям  1.  Забезпечення  принципів  раціонального  лісокористування  та
комплексного використання лісових ресурсів. Його завданнями є :

1. Стимулювання раціонального лісокористування.
    Стимулювання  заходів  щодо  розширеного  відтворення  лісів

передбачено  Законом  України  «Про  охорону  навколишнього  природного
середовища» (ст. 48) та Лісовим кодексом (ст. 92) шляхом: компенсації  витрат
власникам   лісів   і   лісокористувачам  при  впровадженні  ними  заходів  щодо
розширеного відтворення лісів; застосування прискореної амортизації  основних
фондів  землеохоронного,  лісоохоронного  та  природоохоронного  призначення.
Структура  механізму  раціоналізації  лісокористування  включає  і  економічні
санкції за лісопорушення, метою яких є попередження негативної господарської
діяльності  та  екодеструктивних  змін  лісових  систем.  Зокрема,   передбачені
методи  економічного  покарання:  штрафи  за  лісопорушення,  збільшення
нормативів  плати  за  понадлімітне  спеціальне  використання  лісових  ресурсів,
відшкодування  екологічної  шкоди,  що  призвела  до  погіршення  стану  лісів,
відшкодування  втрат  лісового  господарства  у  зв’язку  з  вилученням  лісових
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земель  для  інших  цілей.  Пропонуємо  доповнити  систему  заходів  щодо
заохочення  лісокористувачів  до  раціонального  використання   лісових  ресурсів
наступним.

 Стимулювати  проведення робіт щодо створення захисних насаджень з
метою  запобігання  ерозії  ґрунтів,  заліснення  непродуктивних  сільськогоспо-
дарських  земель,  деградованих  та  техногенно  забруднених  земель  та  земель
запасу шляхом передачі цих ділянок у власність господарюючих суб’єктів, що у
змозі виконати зазначені види робіт за рахунок власних коштів. 

 Ініціювати  впровадження  у  лісовому  господарстві  України  плати
(збору)  за  погіршення  стану  лісів.  Об’єктом  зазначеного  екологічного
оподаткування  слід  розглядати  понаднормативні  ущільнення  ґрунтів,
пошкодження  поверхневого  шару  лісових  земель,  пошкодження  недеревної  і
деревної рослинності, застосування гербіцидів, отрутохімікатів та використання
лісів не за призначенням і  з порушенням екологічних норм. Для встановлення
нормативів  плати  за  погіршення  якості  лісових  ресурсів  необхідно  розробити
методику її визначення з урахуванням регіональних (зональних) коефіцієнтів.

 Здійснювати шляхом використання податкових інструментів ефективну
інвестиційну  політику,  спрямовану  на  розробку,  освоєння  чи  використання  в
галузі лісового господарства ресурсозберігаючих, маловідходних та безвідходних
технологій,  а  також  придбання  устаткування,  що  сприятиме  підвищенню
конкурентоспроможності та прибутковості, збільшенню експортного потенціалу
меблевої  та  деревообробної  промисловості.  Зокрема,  доцільно  застосувати
екологічні  інструменти  митної  політики,  зменшивши  ставки  ввізного  мита  на
окремі види продукції та устаткування для потреб лісогосподарського комплексу.

 Організувати   на  території  регіону  роботи  дослідних  господарств  за
типом модельних лісів, що функціонують на засадах сталого управління лісами.

Напрям 2. Запобігання незаконним рубкам та нелегальному обігу деревини. 
Ця проблема залишається однією з головних у забезпеченні принципів сталого

лісокористування  в  Карпатському  регіоні.  Визначений  на  основі  сучасного
супутникового  моніторингу  тренд  лісового  покриття  регіону  відрізняється  від
тренду офіційних статистичних даних, що підтверджує усталену думку науковців
і  громадськості  про  розходження  реальних  обсягів  рубок  та  обсягів
лісовідновлення  із  цими  ж  даними,  представленими  в  офіційній  статистиці.
Ключем для вирішення проблеми нелегальних рубок може стати:

1.Удосконалення  процесу  контролю  в  управлінні  лісами  та  лісовим
господарством, згідно з яким пропонується:

 Запровадження моніторингу суцільних рубань на території регіону на
основі матеріалів дистанційного зондування Землі.

 Уточнення існуючого стану і якості лісів, проведення їх інвентаризації і
кадастрової (комерційної) оцінки.

 Проведення повної лісової сертифікації,  як обов’язкового інструменту
незалежного об’єктивного контролю та оцінки діяльності  лісових підприємств,
підвищення  рівня  довіри  населення  та  виходу  на  міжнародні  ринки
сертифікованої лісопродукції.

В  Шостій  програмі  дій  Євросоюзу  в  галузі  навколишнього  середовища
(Рішення Європарламенту і Ради Євросоюзу № 1600/2002/ЕС від 22 липня 2002
р.), зокрема в статті 6, серед пріоритетних дій в галузі довкілля та біорізноманіття
зауважується,  що  екосистемний  підхід,  передбачений  Конвенцією  про
біорізноманіття,  повинен  впроваджуватися  в  т.  ч.  і  через  стимулювання
розширення  ринку  сертифікованої  деревини,  заохочення  сертифікації  сталого
ведення лісового господарства і впровадження відповідного маркування.
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 Запровадження  для  усіх  постійних  лісокористувачів  регіону  системи
обов’язкового  електронного обліку деревини від  її заготівлі до реалізації.

 Створення  Громадських  рад  при  обласних  управліннях  лісового  та
мисливського  господарства  з  метою  забезпечення  прозорості  та  належного
громадського  контролю  за  їх  діяльністю.  Повноваження  та  регламентація
діяльності громадських рад можуть бути реалізовані у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні і реалізації державної політики». 

 Забезпечення  виконання  органами  Держлісагентства  України  вимог
законодавства про доступ до публічної та екологічної інформації,  в тому числі,
відмови від практики незаконного обмеження доступу до інформації,  відмов у
доступі до документів, ігнорування положень про активне поширення інформації
про свою діяльність через офіційні веб-сайти.

2. Вдосконалення  нормативно-правової  бази  у  питанні  відповідальності  за
порушення  вимог  лісового  законодавства  та  охорони  лісового  фонду,  зокрема
шляхом:

 Внесення змін і доповнень до постанови КМУ від 23 липня 2008 р. N
665 «Про затвердження  такс  для обчислення  розміру шкоди,  заподіяної  лісу»:
диференціювати  такси  за  незаконні  (самовільні)  рубки  залежно  від  типу
лісорослинних умов в Україні та цінності порід дерев.

 Внесення  змін  до  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих актів  у  зв’язку  з  удосконаленням  дозвільної системи  у  сфері
господарської діяльності» № 1193-VII від  09.04 2014 р. Пропонуємо анулювати
передбачені Законом положення, якими змінюються або ліквідуються процедури
надання дозволів на види діяльності, що впливають на охорону і захист лісів. У
прийнятій  редакції  Закон  дозволяє  проводити  санітарні  рубки  в  природних
заповідниках, не погоджуючи їх із Міністерством екології та природних ресурсів
України  (відповідні  зміни  внесені  до  ст.16  Закону  «Про природно-заповідний
фонд  України»).  Негативні  наслідки  передбачають  внесені  законом  зміни  до
«Лісового кодексу України», зі статті 57 якого виключається вимога щодо зміни
цільового призначення  земельних  лісових  ділянок  за  погодженням з  органами
виконавчої  влади  з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища.
Також  зі  статті  61  кодексу  виключено  формулювання,  що  Мінприроди  має
погоджувати  і  визначення  місць  розміщення  підприємств,  споруд  та  інших
об'єктів,  що  шкідливо  впливають  на  стан  і  відтворення  лісів,  а  проекти
будівництва  зазначених  підприємств,  споруд  та  інших  об'єктів  підлягають
екологічній  експертизі  у  випадках  і  в  порядку,  що  встановлюються  законом.
Також до  ст. 62, що регулює питання  використання земельних лісових ділянок
для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів
та  інших  комунікацій,  здійснення  бурових,  підривних  та  інших  робіт,  не
пов'язаних  з  веденням лісового господарства,  внесені  зміни,  в  результаті  яких
така діяльність більше не потребує висновків Мінприроди.
    Напрям 3.  Уникнення  конфліктності  інтересів  територіальних  громад,  у
межах  яких  експлуатуються  лісові  ресурси,  та  лісокористувачів, чого  можна
досягнути  шляхом:
    1.Забезпечення регіональних інтересів при використанні лісових ресурсів.
    Питання  використання  лісових земель,  наданих  у користування  постійним
лісокористувачам,  дотепер  не  пов’язувалося  зі  створенням  матеріальної  і
фінансової основи місцевого самоврядування. Вирішення питань розмежування
права  власності  на  лісові  ресурси  між  державною  і  комунальною  формами
власності з чітким виділенням власності органів місцевого самоврядування стало
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б важливим чинником ресурсного забезпечення життєдіяльності місцевих громад
і підвищило рівень їх відповідальності за використання цих ресурсів, особливо
для  багатолісних  адміністративно-територіальних  утворень  регіону.  На  цих
засадах  доцільно було б унормувати право постійного  користування   землями
лісового фонду по кожному із районів на законодавчо визначених економічних
принципах платності. Сплату держлісгоспами платежів за використання лісових
ресурсів доцільніше було б перераховувати до місцевих бюджетів територіальних
громад,  де  здійснюється  лісокористування.  Це  сприяло  б  економічній
зацікавленості  органів  місцевого  самоврядування  в  ефективності  ведення
лісового  господарства  на  їх  територіях.  Для  вирішення  зазначених  проблем
пропонуємо:

 Розширити  повноваження  органів  місцевого  самоврядування  у
розв’язанні проблем  використання, відтворення і охорони лісів територіальних
громад,  зокрема,  в  законодавчому  порядку  закріпити  частину  відповідних
функцій за місцевими радами та їх виконавчими органами.

 Розробити механізм виділення і  передачі  у володіння територіальних
громад  (комунальну  власність)  неугідь  та  земельних  угідь,  що  не
використовуються, для їх залісення з метою збільшення площі екологічно стійких
лісопокритих територій та подальшого лісокористування.

 Встановити фіксований відсоток податкових відрахувань до місцевих
бюджетів  від  суб’єктів  господарювання,  що  використовують  лісові  ресурси  у
межах територіальних громад незалежно від місця їх реєстрації.  З цією метою
внести  зміни  до  Податкового  кодексу  України,  Бюджетного  кодексу  України
щодо відрахування до місцевих бюджетів податку на прибуток та частини збору
за спеціальне використання лісових ресурсів. 

 Розробити  механізми  пільгового  цільового  забезпечення  потреб
місцевого населення у доступній деревині.  

Відповідно  до  підписаних  Україною  резолюцій  Міністерських
конференцій  із  захисту  лісів  у  Європі,  які  стосуються  збереження
біорізноманіття,  лісове  господарство  має  надавати  економічно  і  екологічно
обґрунтовану  кількість  товарів  і  послуг  як  для  держави  в  цілому,  так  і  для
місцевого населення. Зокрема, що стосується забезпечення місцевого населення
дровами  для  опалення,  слід  внести  відповідні  зміни  до  Постанови  Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2012 року №356 „Про встановлення мінімальних
норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних
показників  їх  вартості  для  надання  пільг  і  житлових  субсидій  за  рахунок
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”, зокрема, включивши до
переліку видів палива, на які надаються пільги, такий вид палива, як дрова.

2.Поглиблення  публічності  і  відкритості  процесів  управління
лісокористуванням, що передбачає:

 Розробку  дієвого  механізму  громадського  контролю  у  фазі
попереднього (відповідність планів, стратегій, програм тощо інтересам держави і
громади) та заключного контролю (контроль за діяльністю держлісгоспів, інших
лісових  господарств  їх  діяльність  за  певний  період).  Сприяння  реалізації
громадянами  конституційного  права  на  участь  в  управлінні  державними
справами з питань ведення лісового та мисливського господарства, використання,
охорони,  захисту  і  відтворення  лісових  ресурсів  на  засадах  сталого  розвитку,
збереження біорізноманіття в  лісах  може  реалізовуватись  в  рамках  ефективної
роботи  Громадських  рад  при  обласних  управліннях  лісового  та  мисливського
господарства.

 Опублікування територіальними управліннями лісових ресурсів  звітів
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про  свою  діяльність  та  стан  лісового  фонду,  що  знаходиться  в  їхньому
користуванні, в ЗМІ.

 Видання органами охорони навколишнього природного середовища та
громадськими  організаціями  інформаційних  матеріалів  про  стан  та  проблеми
лісокористування в регіоні.

 Проведення громадських слухань щодо використання лісових ресурсів
та роботи підприємств-лісокористувачів.

Н.М. Рущишин,  к.е.н., доц. кафедри банківської справи 
Львівської комерційної академії

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА РОЛЬ ПРИБУТКУ БАНКУ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В  сучасних  умовах  отримання  прибутку  та  забезпечення  прибуткової
діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб'єкта підприємництва
в  тому  числі  і  банку.  Як  основний  узагальнюючий  показник  фінансових
результатів  діяльності  комерційного  банку  прибуток,  у  той  же  час,  є
найважливішим  джерелом  формування  власного  капіталу,  забезпечення  його
фінансової стійкості та платоспроможності.

Хоча основна ціль діяльності банку є отримання максимального прибутку
для забезпечення стійкості довготривалого функціонування і міцності позиції на
ринку,  але  питання  сутності   прибутку  та  його  економічного  значення  носить
багатогранний характер.

Визначення  сутності  прибутку  як  економічної  категорії  має  важливе
значення  для управління  процесами його формування,  виявлення факторів,  що
впливають на його величину, дає знання, необхідні  для розробки заходів щодо
збільшення прибутку, його максимізації і перспективного планування.

Науковці  Криклій  О.  А.,  Маслак Н.  Г.  виділяють  наступні  теоретичні
концепції, які не виключають, а доповнюють одна одну[1]:

- теорія, що визначає прибуток як результат ринкової нерівноваги; 
- теорія, що визначає прибуток як прояв монопольної влади; 
- теорія,  що  визначає  прибуток  як  результат  четвертого  фактора  –

«підприємницького  таланту»,  і  відповідно наявності  доходу у власника  даного
фактора –прибутку; 

- теорія прибутку як результат здійснення нововведень. 
Результати  наукових  досліджень  доводять,  що  сучасні  дослідники

здебільшого  розвивають  теорії  прибутку  економістів  XIX  – початку  XX  ст.,
пристосовуючи їх до нових умов.

Так,  банківська  енциклопедія  за  редакцією  професора  А.М.  Мороза  дає
таке  визначення  банківського  прибутку:  прибуток  банків  –  це  перевищення  їх
доходів над витратами [2, с.124].

В енциклопедії  банківської справи України за редакцією В.С. Стельмаха
наводиться таке визначення:  прибуток банку – перевищення доходів банку над
витратами (різниця між ними) до сплати податку на прибуток [3, c.27].

Поряд з тим, науковцями даються різні визначення банківського прибутку.
Прибуток  банку  –  це  кінцевий  фінансовий  результат  його  діяльності,

168



перевищення доходів над витратами.  Прибуток – це те,  без чого банк не може
існувати, без чого втрачається зміст його економічного обслуговування [4, c.240].

Потрібно  зазначити,  що  передусім  прибуток  – це  частина  грошових
накопичень,  що створюється банком.  Тому М.Я. Коробов вважає, що прибуток
банку – це взагалі єдина форма його грошових накопичень [5, c.11].

У  публікаціях  останніх  років  І.А.  Бланк  одним  із  перших  в  Україні
використовує  поняття  співвідношення  ризику  і  доходу  у  своєму  визначенні
прибутку. На думку вченого, прибуток –  це втілений у грошовій формі чистий
дохід  банку  на  вкладений  капітал,  що  характеризує  його  винагороду  за  ризик
здійснення  комерційної  діяльності  та  є  різницею  між  сукупним  доходом  і
сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності [6, c.256].

Таким чином, одні економісти віддають безумовний пріоритет прибутку як
цілі  функціонування,  підкреслюючи,  що  він  є  «найвищою  ціллю  комерційної
діяльності»,  інші  вважають,  що  таким  пріоритетом  є  забезпечення  зростання
добробуту банку і прибуток є лише важливою умовою розв'язання цього завдання.
Деякі  навіть стверджують,  що основна мета діяльності  – зробити максимально
можливий  внесок,  в  благоустрій  суспільства.  На  думку  Білик  М.  Д.,  між
наведеними  твердженнями  немає  суттєвих  суперечностей,  вони  розглядають
категорію  прибутку  як  головну  мету  діяльності,  лише  з  різним  ступенем
узагальнення [7, c.158].

Так, забезпечення зростання добробуту банку може бути реалізоване лише
шляхом  отримання  прибутку  від  комерційної  діяльності.  Між  цими  двома
поняттями  є  прямий  зв'язок  —  чим  вища  сума  отримуваного  прибутку,  тим
вищими  (за  інших  рівних  умов)  будуть  темпи  зростання  добробуту  банку.  За
більш високого ступеня узагальнення – чим вищий прибуток банку, тим більшим
може бути його внесок у розв'язання соціальних та інших суспільних потреб.

Отже,  водночас  прибуток  як  економічна  категорія  відображає  кінцеву
грошову оцінку фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових
результатів банків, їх фінансового стану. 

Щодо  визначення  сутності  прибутку  як  економічної  категорії,  так  і  з
позиції  банківської  діяльності  можна  сформулювати  наступне  визначення
прибутку  прибуток  –  це  виражений  у  грошовій  формі  дохід  власника  на
вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення комерційної діяльності, який
є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення
цієї діяльності.

Наведені характеристики визначають центральне місце і багатогранну роль
прибутку у розвитку ринкової  економіки  (рис.  1).  Прибуток банку є головною
метою його діяльності  та  зростання добробуту засновників банку. Характеризує
це зростання розмір поточного доходу на вкладений капітал,  джерелом якого є
отриманий прибуток.
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Рис. 1. Роль прибутку банку в умовах ринкової економіки
Джерело: складено на основі [8 ]

Якщо  для  засновників  банку  отримання  високого  рівня  прибутку  є
очевидним  мотивом  діяльності,  то  може  виникнути  питання  про  те,  чи  є
отримання  великого  прибутку  спонукальним  мотивом  в  діяльності  найманих
менеджерів  банку  та  його  персоналу.  Для  менеджерів,  які  не  є  засновниками
банку,  прибуток – це основне мірило їх успішної  діяльності.  Збільшення рівня
прибутку  підвищує  «ринкову  ціну»  цих  менеджерів,  що  впливає  на  рівень  їх
заробітної плати. І навпаки – систематичне зниження рівня прибутку призводить
до  зворотних  результатів  в  їх  особистій  кар’єрі,  рівні  отриманих  доходів,
можливостях наступного працевлаштування.

Для інших співробітників банку рівень прибутку банку є досить високим
спонукальним  мотивом  діяльності,  особливо  при  наявності  в  банку  програми
участі найманих працівників у прибутку. Прибутковість банку не тільки гарантує
їм зайнятість, але і певною мірою забезпечує додаткову матеріальну винагороду
за працю та задоволення соціальних потреб.

Позичальники опосередковано зацікавлені в обсязі банківського прибутку:
кредитна діяльність банку залежить від достатності капіталу, а прибуток у свою
чергу є основним внутрішнім джерелом його поповнення.

Обсяг прибутку в цілому по банківській системі забезпечує її надійність,
гарантує  безпеку  вкладів  і  наявність  джерел  кредитування,  від  яких  залежать
споживачі банківських послуг.

Водночас, прибуток банку є критерієм ефективності фінансової діяльності.
Індивідуальний  рівень  прибутку  банку  в  порівнянні  з  іншими  банками
характеризує ступінь вміння (підготовленості, досвіду, ініціативності) менеджерів
успішно  здійснювати  фінансову  діяльність  в  умовах  ринкової  економіки.
Середній рівень прибутку банків по банківській системі характеризує ринковий та
інші  зовнішні  чинники,  які  визначають  ефективність  діяльності  і  є  основними
регуляторами  «переливу»  капіталу  в  системі  з  більш  ефективним  його
використанням.  При  цьому  капітал  переміщується,  як  правило,  в  ті  сегменти
ринку, що характеризуються значним обсягом незадоволеного попиту, а це сприяє
більш повному задоволенню суспільних та особистих потреб.

Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування капіталу банку,
який забезпечує його розвиток. В системі джерел формування капіталу прибутку
належить головна роль. Чим вищий рівень генерування прибутку банку в процесі
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1. Головна мета підприємницької діяльності

2. Критерії ефективності конкретної фінансової операції

3. Основне внутрішнє джерело формування капіталу, що забезпечує 
розвиток банку

7. База економічного розвитку держави

6. Зовнішнє джерело задоволення соціальних потреб суспільства

4. Головне джерело збільшення ринкової вартості банку

5. Головний захисний механізм від загрози банкрутства банку

Роль прибутку банку в умовах ринкової економіки



його  діяльності,  тим  менші  потреби  банку  в  залученні  фінансових  коштів  із
зовнішніх  джерел,  а  при  інших  рівних  умовах  тим  вищий  рівень
самофінансування  його  розвитку,  забезпечення  реалізації  стратегічних  цілей
цього розвитку, підвищення конкурентної позиції банку на ринку. При цьому, на
відміну  від  інших  внутрішніх  джерел  формування  капіталу  банку,  прибуток  є
постійно  відтворюваним  джерелом.  Його  відтворення  в  умовах  успішного
господарювання здійснюється на розширеній основі.

Важливо  підкреслити,  що  прибуток  є  головним  джерелом  зростання
ринкової  вартості  банку.  Здатність  вартості  капіталу  до  самозростання
забезпечується шляхом капіталізації частини отриманого банком прибутку, тобто
його  спрямуванням  на  приріст  активів.  Чим вищі  сума  та  рівень  капіталізації
отриманого банком прибутку, тим більшою мірою зростає вартість його активів, а
відповідно і ринкова вартість банку в цілому, яка визначається при його продажу,
злитті, поглинанні та в інших випадках.

Прибуток є основним захисним механізмом, який захищає банк від загрози
банкрутства.  Хоча загроза банкрутства існує і  в умовах прибуткової діяльності
банку,  але  банк  набагато  швидше  виходить  з  кризового  стану  при  високому
потенціалі генерування прибутку. За рахунок капіталізації отриманого прибутку
може бути швидко збільшена частка високоліквідних активів, тобто відновлена
платоспроможність;  збільшена  частка  власного  капіталу  при  відповідному
зниженні  обсягу  залучених  засобів,  тобто  підвищена  фінансова  стійкість;
сформовані відповідні резервні фінансові фонди.

Прибуток  банку  є  найважливішим  джерелом  задоволення  соціальних
потреб  суспільства.  Соціальне  значення  прибутку  проявляється  перш  за  все  в
тому,  що  кошти,  які  перераховуються  до  бюджетів  різних  рівнів  в  процесі  їх
оподаткування,  виступають  джерелом  реалізації  різних  загальнодержавних  та
місцевих соціальних програм, що забезпечують «виживання» окремих соціально
незахищених  верств  населення.  Крім  того,  це  значення  проявляється  в
задоволенні частини соціальних потреб персоналу за рахунок отриманого банком
прибутку. Нарешті, певна соціальна роль прибутку проявляється в тому, що він
слугує  джерелом  зовнішньої  благодійної  діяльності  банку,  що  спрямована  на
фінансування  окремих  неприбуткових  організацій,  установ  соціальної  сфери,
надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

Прибуток  банку  створює  базу  для  економічного  розвитку  держави  в
цілому.  Механізм  перерозподілу  прибутку  банку  через  податкову  систему
дозволяє  наповнювати  доходну  частину  державних  бюджетів  всіх  рівнів
(загальнодержавного  та  місцевих),  що  дає  можливість  державі  успішно
виконувати  покладені  на  неї  функції  та  здійснювати  заплановані  програми
розвитку економіки. Крім того, реалізація відомого принципу «багатство держави
характеризується рівнем багатства її  населення» також пов’язана зі  зростанням
прибутку  банку,  який  забезпечує  збільшення  доходів  його  засновників,
менеджерів та персоналу.

Отже, в умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення
рентабельної  діяльності  –  це  необхідні  чинники  існування  будь-якого  банку.
Прибуток  характеризує  стійкість  банківської  установи.  Він  необхідний  для
створення адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва
до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості
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послуг, що надаються, і, зрештою, для успішного проведення наступних емісій і
відповідного  збільшення  капіталу,  який  дає  змогу  розширити  обсяги  і
поліпшувати якість наданих послуг.
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О.Б. Стефанишин, ст. викл. кафедри економіки 
Львівського інституту МАУП

НЕОБХІДНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Як остаточно з’ясувалось останнім часом, побудована в Україні політична
та  економічна  система  є  малоефективною.  Вона  є  такою,  якщо оцінювати  її  з
точки  зору створення політичних  та  економічних  умов для демократичного  та
динамічного розвитку суспільства.  Вона також є неефективною для скорочення
економічного відставання (в тому числі технологічного) України від розвинутих
держав  світу.  В  кінцевому  підсумку  країна  до  цього  часу  не  спромоглася
завершити якісну трансформацію політичної та економічної системи. 

Однією  з  причин  цього  є  відсутність  цілої  низки  інституційних  та
структурних реформ, які були більш-менш успішно реалізовані іншими країнами.

Нині  в  Україні  знову  назріла  необхідність   серйозних  економічних  та
політичних перетворень (реформ). Потреба у новітніх технологіях,  занепадаюча
наука,  недореформована освіта,   відстала медицина,  погана організація житла,
побуту, викривлена мораль, масові убогі цінності тощо — все це можливо змінити
лише  на  основі  кардинальних  реформ  у  політиці,  організації  державних
інституцій, в економіці, у громадянському суспільстві, у міжнародних відносинах.

У  зв’язку  з  цим  вчені  дедалі  більше  звертають  увагу  на  теорії
інституціонального  напряму,  які   дозволяють  разом  з  економічними  методами
застосовувати  історичний,  соціологічний,  правовий,  політологічний,
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психологічний інструментарій. Розширення об’єкта інституціонального аналізу і
включення  у  нього  норм,  правил,  форм  організаційної  поведінки,  інститутів
дозволяє теоретично  пояснити  поточні  зміни в  економічних  системах,  якими є
національні  економіки,  та  розробити  комплекс  заходів  конкретної  економічної
політики. 

Питання  і  проблеми  інституціональної  модернізації  національної
економіки,  звичайно,  повинні  опиратись  на  теоретичні  концепції
інституціональної теорії, які досліджуються Архіреєвим  С.І., Чаусовським Е.А.,
Прутською  О.О.,  Бочаном  І.О.,  Чухно  А.А.,  Якубенко  В.Д.,  Геєць  В.М.,
Нестеренко О., Носовою О.В. та ін..  

 Сьогодні питання модернізації національної економіки постало по-новому
гостро,  в  контексті  активізації  дій  громадян  (суспільства)  та  необхідності
налагодження діалогу та дієвих взаємовідносин між громадянським суспільством
та державою, а  інституціональна  модернізація,  як один з  напрямків,  дозволить
реалізувати потенціал економічних реформ в Україні. 

Під  категорією  «модернізація»  (франц.  modernization –  сучасний)
розуміють  удосконалення,  зміни,  які  відповідають  вимогам  сучасності  [2].
Модернізація  передбачає  соціальні,  економічні,  політичні,  екологічні,
демографічні,  психологічні  зміни,  які  відбуваються  в  суспільстві  традиційного
типу в процесі його трансформації в суспільство сучасного типу.

Хоча слід зазначити, що за останні десятиліття курс на модернізацію був
взятий десятками країн, економічно модернізуватись змогли лише деякі. Світовий
досвід показує, що універсальних рішень не буває. Відомі підходи до модернізації
завжди слід узгоджувати з національними особливостями.    

Cуть  модернізації  (інституційний  аспект)  —  оновлення  або  створення
нових інституцій, що створюють умови для перетворення міжлюдських стосунків
у  сфері  політичних,  правових,  економічних,  суспільних  відносин  на  сучасних
засадах  визнання  принципів  демократії,  верховенства  права  та  прав  людини,
ринкової  економіки,  соціальної  держави,  усталених  міжнародних  норм
співіснування країн.

Інституційні  зміни  виступають  невід’ємною  частиною  модернізаційних
процесів, їх базисом, гарантією того, що модернізація буде здійснена комплексно,
трансформації будуть носити глибокий характер, а не імітаційну форму, як часто
це було в нашій країні. 

Сучасне інституційне середовище України характеризується слабкістю  та
дисфункцією  формальних  інститутів,  що  в  свою  чергу  породжує  їх
корумпованість  та  розвиток  тіньових  взаємовідносин.  Така  ситуація  підвищує
попит на «неофіційні»  інститути та збільшення питомої ваги в інституційному
середовищі  неформальних практик. 

В  Україні  вже  був  час  і  є  певний  досвід  створення  інституційного
середовища.  Перш за  все,  це  стосується  створення  формальних  інститутів,  що
диктувалось переходом від командно-адміністративної економіки до ринкової. В
більшості, створювані формальні інститути стосувались права та економіки і були
направлені  на  регулювання  горизонтальних  соціальних  відносин.  Тут  слід
акцентувати  увагу  на  тому,  що  ці  інститути  запозичили  в  готовому  вигляді  з
розвинутих  країн,  де  усталена  ринкова економіка  та  демократія.  В той же час
неформальні  норми  і  практики,  свідомість  людей  –  інерційні   і  не  можуть
мінятись з тією ж швидкістю, що і формальні, тому вони залишились переважно
вертикальними.  Сформувався  розрив  між  вертикальними  соціальними
відносинами,  вертикальною  свідомістю  та  новими  законами,  направленими  на
регулювання горизонтальних відносин. Утворений розрив заповнила корупція, що
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посилювало  неефективність  нових  інститутів.  Подальший  ріст  корупції,
бюрократії,  неефективність  влади,  легітимність  якої  може бути  поставлена  під
сумнів з огляду на те, що вона опиралась  на олігархію та бюрократію, а не на
громадян – все це привело до провалу задекларованих  реформ. З попереднього
досвіду слід винести урок, що запозичивши результати розвитку, не забезпечивши
його умов не можливо забезпечити подальший розвиток. Тому основною ціллю
модернізації  повинно  бути  створення  адаптивних  механізмів  розвитку,  а
головною рушійною силою громадянське суспільство.  

Інституційне  середовище  є  об’єктом  модернізації,  але  водночас  і   її
фактором. 

Звичайно,  для  країни,   окрім  модернізації,  можливі  й  іншу  варіанти
розвитку,  як  мобілізаційний,  інерційний,  варіант  рантьє  та  інші.  Чому  саме
сьогодні слід ще раз повернутися до питання про модернізацію? На нашу думку,
тому,  що  модернізація  –  це  процес,  в  першу  чергу,  не  економічний,  а
соціокультурний,  що  має  економічний  вимір,  і  він  залежить  чи  хоче  цього
суспільство  (громадяни),  і  чи  очікують  вони  цього,  і  чи  готові  вони  активно
прийняти  у  ньому участь.  Якщо ні  –  то  і  розглядати  модернізацію  як  варіант
розвитку країни не варто. Оскільки громадянська активність в Україні  є у фазі
високої активності, то шанс на модернізацію все ще не втрачений. 

Один з підходів модернізації передбачає визначення суб’єкта модернізації
-  громадян, в цьому випадку влада є одним з інструментів модернізації. Інший
підхід передбачає суб’єкта модернізації - владу, а суспільство (громадяни) лише
«прилаштовуються»  до  модернізації.  В  залежності  від  цього  розрізняють
«політичну модернізацію» інституціональної системи, яка базується на активній
пропозиції  інститутів  з  боку  держави  –  «модернізація  зверху»,  та  моделі
«ринкової  модернізації»,  що  орієнтується  на  попит  на  інститути  з  боку  самих
учасників ринку - «модернізація знизу». 

«Модернізація  зверху»  передбачає,  що  правляча  еліта  обмежує  коло
заходів,  які  вона  здійснює,  виключно  тими,  які  може  контролювати  (в  таких
випадках  обмежуються  інституційні  реформи,  а  стимулюються  технологічні).
«Модернізація знизу»  передбачає активізацію бізнесу та залучення широких мас
населення  у  підприємницьку  діяльність,  а  також  формування  розвинутих
інститутів  громадянського  суспільства,  які  здатні  чітко  формулювати  цілі  та
відстоювати  інтереси  у  взаємовідносинах  з  державою  [2].  Без  дієвого
громадянського  суспільства  марно  сподіватися  на  чесність,  прозорість  і
відповідальність дій державних інституцій та діячів всіх рівнів, на яких би кращих
стандартах  вони б  не  були  організовані.  Водночас  така  модернізація  потребує
освоєння  державою  принципів  управління  як  діалогу,  і  взаємодії  з  суб'єктами
різного рівня.

Інституціональна  модернізація   потребує  консолідації  зусиль  держави,
бізнесу та громадян з метою вирішення нагальних потреб економіки та  дозволяє
виявити здатність суспільства проводити необхідні перетворення у нашій державі.
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СУТНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ
ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Ринок  банківських  продуктів  і  послуг,  як  і  будь-який  інший  ринок,
залежить від попиту і пропозиції. Так, між попитом і пропозицією на банківські
продукти і послуги завжди існує відповідне співвідношення. Бажаним на даному
ринку є встановлення рівноваги між попитом на банківські продукти і послуги та
їх пропозицією. За таких умов рівноваги на ринку, створюються основні підстави
для ефективного розвитку даного ринку і кожного банку зокрема.

Вивченням сутності попиту і пропозиції на ринку банківських продуктів і
послуг займаються багато зарубіжних та вітчизняних економістів, але ці важливі
аспекти  не  є  повністю  досліджені  в  сучасному  бізнесовому  та  науковому
середовищах, оскільки процес формування ринку банківських продуктів та послуг
проходить й сьогодні. Актуальним на сьогоднішній день є праці таких науковців:
Ажнюк М.О., Базилевич В.Д., Григорук А.А., Літвінова Т.Д., Лютого І.О., Нікітін
А.В., Палюх М.С., Попов В.М., Ткачук В.О. та інші.

На думку Лютого І.О. попит на ринку банківських продуктів і послуг – це
форма вираження потреби, представленої на ньому і забезпеченої відповідними
коштами.  Розмір  попиту  залежить  від  ціни  на  банківські  продукти  і  послуги,
платоспроможності  споживачів,  нецінових  факторів.  Розмір  попиту  –  це  стан
попиту,  обумовлений  тривалістю  і  стадіями  життєвого  циклу  банківських
продуктів і послуг [2]. 

Ткачук  В.О.  вважав  попит  –  це  потреби  людей,  представлені  на  ринку
банківських продуктів і послуг та забезпечені грошима; іншими словами, попит –
це  платоспроможні  потреби  людей.  Також  під  попитом  науковець  зазначав
кількість  банківського  продукту  (послуг),  яку  споживачі  бажають  і  спроможні
купити на цьому ринку за певну ціну протягом відповідного проміжку часу. А
оцінку  попиту  потрібно  здійснювати  по  кожному  сегменту  ринку  банківських
продуктів і послуг [5, с.64]. 

В загальному можна сказати, що попит на ринку банківських продуктів і
послуг – це потреби людей в банківському обслуговуванні, продуктах і послугах
забезпечених грошовими коштами чи іншими активами. 

Науковець  Лютий  І.О.  виділяв  такі  різновиди  попиту:  негативний,
відсутній, схований, падаючий, нерегулярний, повноцінний, надмірний [2].

Проте вчений Ткачук В.О. стверджував, що попит на банківські продукти
та послуги може бути наступним:
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1. Від’ємний,  при  якому  пропонована  послуга  або  продукт  в  силу
певних обставин не влаштовує ринок і він її не приймає. 

2. Нульовий  попит,  при  якому  споживач  не  проявляє  інтересу  до
пропонованої банківської послуги чи продукту, але не відкидає її зовсім.

3. Попит, що зменшується. Він формується в момент насичення ринку
або морального старіння пропонованої  банківської  продукції  та послуг,  гострої
конкуренції та зміни основних факторів економіки країни.

4. Непостійний  (сезонний) попит, який обумовлений змінами обсягів і
умов запитів на банківські продукти і послуги з боку окремих сегментів ринку.

5. Латентний  (прихований)  попит,  який  існує  при  неможливості
задоволення  банком  попиту  окремого  сегменту  ринку  банківських  продуктів  і
послуг.

6. Повний  попит  складається  при  певному  балансі  між  попитом  і
пропозицією  і  для  підтримки  якого  може  бути  змінена  ціна  на  пропоновані
банківські продукти і послуги.

7. Надпопит  характеризується  невідповідністю  між  запитами
споживачів і можливостями їх задоволення банківськими установами. В даному
випадку  банк  повинен  знайти  способи  тимчасового  або  постійного  зниження
попиту. Для зменшення надмірного попиту, банк вдаючись до таких заходів, як
підвищення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і скорочення банківського
сервісу, а також прагнутиме до скорочення рівня попиту на тих ділянках ринку
банківських  продуктів  і  послуг,  які  є  менш  прибуткові  або  вимагають  менше
сервісних послуг [5, с.66]. 

Тому,  важливим  фактором  який  впливає  на  стан  ринку  банківських
продуктів  і  послуг  виступає  попит,  визначальним  аспектом  якого  є  потреба.
Потреба в банківських продуктах та послугах виникає шляхом їхнього створення.
Реалізація  таких  потреб  проводиться  в  процесі  споживання  конкретного  виду
банківського продукту чи послуги.

Варто зазначити, що існує прямий зв'язок між попитом і пропозицією на
ринку  банківських  продуктів  і  послуг.  Так,  зміна  величини  попиту  викликає
відповідну зміну обсягів пропозиції. Даний взаємозв'язок полягає в основі такого
трактування «попит породжує пропозицію». Під пропозицією, маються на увазі,
банківські  продукти та послуги, що є на ринку банківських продуктів і послуг чи
ті, які можуть бути доставлені на нього за певною ціною.

На думку Ткачук В.О. пропозиція – це та кількість продукту (послуги), яку
банк бажає та спроможний виробляти і постачати для продажу на ринку за певну
ціну впродовж визначеного проміжку [5, с.69].

Науковці Базилевич В.Д. та Попов В.М. стверджували, що пропозиція на
ринку банківських продуктів і послуг – це обсяг банківських продуктів та послуг,
який  банківські  установи  хочуть  і  можуть  поставити  на  цей  ринок  за  різною
ціною за певний проміжок часу [1].

Варто  зазначити,  що  пропозиція  визначається  обсягом  створених
банківських продуктів та послуг, проте не завжди співпадає з ним, оскільки не все
що створено потрапляє на ринок банківських продуктів і послуг. Адже між ціною
та обсягом запропонованих банківських продуктів  і послуг є пряма залежність.
Так,  якщо зростає  відсоток  (ціна)  за  надання  тих чи  інших послуг,  то  зростає
величина пропозиції  і навпаки, із зменшенням отримуваних відсотків банку від
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надання своїх послуг й зменшуватиметься величина пропозиції, в чому й полягає
суть закону пропозиції.

Така залежність кількості банківських продуктів і послуг, яку пропонують
на цьому ринку від ціни на них полягає в тому, що банкові вигідніше пропонувати
свої  послуги  за  вищими  цінами,  бо  їх  основним  прагненням  є  одержання  як
найбільшої вигоди, тому й зацікавлений  продати їх як найдорожче. Одночасно
ціна  пропозиції  має  враховувати  інтереси  споживача,  тобто  клієнта  банку,
орієнтуючись на його платоспроможність.

Отже,  попит  на  ринку  банківських  продуктів  і  послуг  –  це  кількість
банківських продуктів  і  послуг,  яку споживачі  (клієнти банку)  хочуть  і  мають
можливість  купити  на  даному  ринку  при  певному  рівні  цін  на  них  протягом
відповідного проміжку часу. 

Пропозиція  на  ринку  банківських  продуктів  і  послуг  –  це  обсяг
банківських  продуктів  і  послуг,  який  банківська  установа бажає та  спроможна
створити і представити на цьому ринку для продажу за визначену ціну впродовж
певного проміжку.

Зміни  в  попиті  та  в  пропозиції  відбуваються  під  впливом  цінових  та
нецінових факторів, що відображаються на стані ринкової рівноваги. Взаємодія
попиту  і  пропозиції,  їх  взаємного  пристосування  відбуваються  на  основі  дії
цінового механізму і конкуренції, що приводить до формування рівноважної ціни
та  рівноважної  кількості  товару.  Збалансування  обсягів  попиту  і  пропозиції
досягається завдяки виконанню ринковою ціною врівноважуючої функції  [4,  с.
164].

Основною  причиною,  яка  зумовлює  необхідність  узгодження  попиту  і
пропозиції  полягає  у  концентрації  зусиль  банківської  установи  на  задоволенні
потреб споживачів, орієнтованість на довгострокові результати та їх досягнення у
запланований період та  результатів. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

У  постіндустріальному  суспільстві  досягнення  конкурентних  переваг
українськими підприємствами як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках
можливе  лише  за  умови  ефективного  використання  інтелектуальних  ресурсів,
впровадження  сучасних  наукомістких  технологій,  розробки  якісно  нової
продукції,  створення  інновацій.  Ці  обставини  вимагають  розробки  науково
обґрунтованих  методик  оцінки,  формування  та  розвитку  інтелектуального
капіталу.  Інтелектуальний  капітал  (від  лат.  Intellectuаlis  capitalis  –  розумовий
головний  або  головні  пізнання)  –  це  один  з  різновидів  капіталу,  який  має
відповідні  ознаки  капіталу  і  відтворює,  одночасно,  характерну  лише  йому
(інтелектуальному капіталу) специфіку і особливості.

Виходячи  з  класифікації  видів  інтелектуального  капіталу  за  різними
ознаками  доцільно  розглядати  інтелектуальний  капітал  з  загальних  позицій,  з
позиції  філософської  категорії,  і  з  позиції  конкретної  науки  –  як  економічну
категорію.  З  позиції  філософської  категорії,  інтелектуальний  капітал
розглядається  як  здатність  до  мислення,  пізнання,  особливо  до  його  вищих
теоретичних рівнів, що властиво інтелекту. По відношенню до капіталу, в цьому
випадку,  інтелектуальний  капітал  розглядається  як  накопичення  наукових,
теоретичних і практичних знань людства, суспільства про відповідні дії, процеси,
проблеми  вирішення.  Людський  капітал  –  це  скоріше  вартісна  оцінка  роботи
сукупності  працюючих  на  відповідному  фаховому  рівні  (вищому  рівні
кваліфікації),  які  розглядають  як  потенційні  носії  ідеї,  спрямованих  на  процес
розробки інтелектуального продукту корисного для суспільства. В цьому випадку
ефективність  живої  праці  буде  визначатися  кількістю  створеного
інтелектуального  продукту  на  одиницю  робочого  часу.  Цей  показник  може
характеризувати  людський  потенціал,  якщо  визначати  потенційні  можливості
створювати інтелектуальний продукт за відповідний термін .

Людський  капітал  –  це  вартісна  оцінка  робочої  сили,  інтелектуальних
зусиль  сукупності  працівників  вищого  рівня  кваліфікації,  які  знаходяться  в
процесі  розробки  інтелектуального  продукту.  Людські  ресурси  –  це  кількість
працюючих  з  вищим  рівнем  кваліфікації,  залучених  до  процесу  розробки
інтелектуального продукту [2]

Використання  інтелектуальної  власності  в  господарській  діяльності  з
економіко-фінансових  позицій  є  її  комерціалізація.  Проблема  комерційного
використання  результатів  інтелектуальної  діяльності  сьогодні  ще  не  достатньо
вивчена.  Це  комплексна,  багатогранна  проблема,  що  містить  в  собі  правові,
технологічні, економічні виробничі та інші питання [1].

У процесі комерціалізації є обов’язково як мінімум чотири учасники: автор
розробки, стратегічний партнер, менеджери та інвестор. господарська діяльність
стає  засобом реалізації  економічних інтересів.  Для того щоб приватні  інтереси
(власника,  інвестора)  реалізовувалися  в  своїй  сукупності  (в  інноваційному
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проекті),  необхідно,  щоб  комерціалізація  інтелектуальної  власності  давала
власнику,  інвестору  надлишок  доходу  над  їх  витратами,  тобто  можливість
збагачення. В цілому випадку інтелектуальний капітал у формі інтелектуальної
власності  набуває  споживчі  якості.  Отримання  надлишку  над  витратами  є
основним рушієм підприємництва (бізнесу).

З означених позицій слід відзначити, що інтелектуальний капітал набуває
авансованої  вартості  в  процесі  господарської  діяльності,  тобто  коли  він
створюється  і  використовується  самим  підприємством  чи  реалізується  іншим
підприємством (суб’єктом господарювання).

При використанні створеного інтелектуального продукту безпосередньо на
самому підприємстві, додаткова вартість складається з двох складових, а саме, з
частини додаткової  вартості,  яка  входить до складу інтелектуального капіталу,
отриманого в чистому вигляді, і з решти додаткової вартості, яка отримана при
реалізації  продукції   з  використанням  інтелектуального  капіталу  в  чистому
вигляді, тобто на умовах використання вже оновлених або удосконалених засобів
і предметів праці, найманої робочої сили.

Таким  чином,  економічний  зміст  поняття  “інтелектуальний  капітал”  з
позиції  загальної  економічної  теорії  про  капітал  з  врахуванням  специфіки  і
особливостей  інтелектуального  капіталу  сприяє  глибше  усвідомити  економіко-
правову  сутність  інтелектуального  капіталу  та  механізм  функціонування  його.
Становлення  економіки  знань  як  нової  форми  світової  економічної  системи
базується на інформаційному способі виробництва, що передбачає перетворення
інформації  та  знань  з  пасивної  на  активну  складову  виробничих  процесів.  Це
дозволяє  говорити  про  їх  капіталізацію  та  відповідне  трансформування  в
інтелектуальний  капітал.  Такий  ланцюжок  впливів  та  перетворень  робить
інтелектуальний  капітал  та  його  якісні  й  кількісні  характеристики  важливої
умовою досягнення сталого економічного розвитку в сучасних умовах.

Отже,  інтелектуальний  капітал  –  це  створений  або  придбаний
інтелектуальний  продукт,  який  має  вартісну  оцінку,  об’єктивований  та
ідентифікований (відокремлений від підприємства),  утримується підприємством
(суб’єктом  господарювання)  з  метою  ймовірності  одержання  прибутку
(додаткової вартості). Вартість інтелектуального продукту (товару), що створений
за умов застосування найманої  праці,  описується  як сума постійного,  змінного
капіталу  та  додаткової  вартості.  Вартісна  оцінка  інтелектуальної  власності  є
інтелектуальний  капітал,  який  об’єктивований  та  ідентифікований  з  позиції
створеного  або  придбаного  інтелектуального  продукту,  який  набув  право
інтелектуальної власності. 
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НЕДОЛІКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Стан  вітчизняного  підприємницького  сектору  на  сучасному
посткризовому  та  посттрансформаційному  етапі  розвитку  національної
економіки  залишається  незадовільним.  Попри  реформи,  що  реалізуються,  в
Україні  зменшується  чисельність  малих  і  середніх  підприємств,  скорочується
кількість діючих фізичних осіб-суб'єктів підприємництва, рівень зайнятості та
обсягів  виробництва  і  реалізації  продукції  (надання  послуг)  у  секторі.
Безперечно, що на це є свої суб'єктивні та об'єктивні причини. Але серед них чи
не  найбільш  вагомою  залишається  проблема  економічної  безпеки  бізнесу,  а
зокрема - її фінансової складової.

Малий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування,
низький  рівень  рентабельності  операційної  діяльності  підприємств,
перевищення  суми  кредиторської  заборгованості  над  дебіторською,  велика
частка  збиткових підприємств,  яка становить понад третину від усіх суб'єктів
господарювання,  мала  середньомісячна  заробітна  плата  одного  найманого
працівника  та  ін.  свідчать  про  низький  рівень  фінансової  безпеки
підприємництва в Україні  [1, с. 29-33].

Більше  того,  в  Україні  та  її  регіонах  все  ще  не  створено  належного
середовища  для  забезпечення  фінансової  безпеки  підприємництва.
Характерними для нашої держави залишаються такі  проблеми та перешкоди,
як  низький  рівень  захищеності  інтересів  інвесторів,  що  стримує  процеси  як
внутрішнього,  так  і  зовнішнього  інвестування  та  перешкоджає  належному
оновленню  матеріально-технічної  бази  вітчизняних  підприємств,  технічній
модернізації  економіки;  нерозвиненість  системи  кредитної  інформації,  що  є
однією з  перешкод  подальшого  розвитку  вітчизняної  системи  кредитування;
критично  низька  ефективність  (стосовно  стимулювання  ділової  активності
населення)  системи оподаткування,  що практично  унеможливлює отримання
підприємствами  високих  показників  фінансової  та  економічної  ефективності
діяльності,  не  сприяє  капіталізації  підприємств,  ведення  ними  "прозорої"
підприємницької та фінансової діяльності [2, с. 9].

Відповідно  до  викладеного  вище,  першочерговими  напрямами
удосконалення  вітчизняної  системи регулювання розвитку підприємництва (у
контексті зміцнення його фінансової безпеки) є: 

1)  покращення  вітчизняної  податкової  системи  передусім  щодо:
загального  зниження  рівня  податкового  навантаження,  а  також  вирівнювання
останнього для всіх суб'єктів підприємництва; сприяння розвитку інноваційно-
інвестиційного типу виробництва [3, с. 11; 4, с. 88-90]; 

2)  стимулювання  подальшого  розвитку  інформаційного  складника
фінансово-кредитної системи в Україні та її регіонах.

Стосовно оцінювання системи державного регулювання підприємництва
на предмет її ефективності щодо покращення фінансових позицій підприємств,
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то  основний  негативний  вплив  має  нестабільність  державної  політики  та
корупція  в  органах  державного  управління  і  контролю.  Крім того,  більшість
вітчизняних  підприємців  у  регіонах  України  вважають,  що  бізнес  в  нашій
державі стикається з високими процентними ставками, які збільшують вартість
капіталу та стають часто непереборною перешкодою на шляху розвитку нового
бізнесу.  Високі  ставки  податків  поєднуються  з  браком  кредитів  на  розвиток
приватного сектору та дефіцитом довіри до вітчизняного банківського сектору.
Такі висновки можна зробити на основі досліджень праць А. Горбунова [5, с.
112-124], Н. Коротенко [6, с. 5-7], Д. Ляпіна [7, с. 56-58], О. Маліновської [8, с.
202-204].

Однією  з  причин  недостатнього  рівня  доступності  суб'єктів
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів у регіонах України є те, що в
нашій  державі  неповною  мірою  використовується  механізм  державної
фінансової  підтримки підприємництва.  Так, на сьогодні не лише законодавчо
закріплено,  але  й  розроблено  та  відпрацьовано  на  практиці  механізми
фінансово-кредитного сприяння суб'єктам підприємництва. 

Водночас аналіз цієї складової державної політики виявив неоднозначне
ставлення з боку органів місцевого самоврядування у різних регіонах України.
В  окремих  областях  виділяються  достатні  кошти  для  фінансування  програм
фінансово-кредитного сприяння суб'єктам  підприємництва, в окремих – кошти
не виділяються взагалі.

Відтак  в  Україні  визріла  необхідність  загальнодержавного  закріплення
норми  виділення  органами  місцевого  самоврядування  грошових  засобів  у
розмірі не менше певного визначеного відсотка від бюджету розвитку області
(міста,  району тощо) з метою забезпечення фінансово-кредитної  підтримки
суб'єктів  підприємництва  через  регіональні  та  місцеві  фонди  підтримки
підприємництва на тендерній основі із наданням такої допомоги підприємцям
(підприємствам),  проекти  яких  є  економічно  ефективними  та  сприятимуть
соціально-економічному  розвитку  регіону  (зокрема  спрямовані  на  розвиток
депресивних районів, на створення нових робочих місць тощо).

Обумовлений  механізм  підтримки  підприємництва  може  бути
доповнений  реалізацією на  практиці  розробкою і  затвердженням методичних
рекомендацій з формування рейтингу районів та територій регіону за рівнем
розвитку  підприємництва,  законодавчим  закріпленням  цієї  методики  та,
відповідно,  фінансуванням  тих  регіонів,  які  відстають  за  рівнем  розвитку
підприємництва.

Слід  зазначити  також,  що  аналіз  стану  розвитку  підприємництва  в
регіонах  України  в  аспекті  секторів  підприємництва  (йдеться  про  сектори
малого, середнього та великого бізнесу), дає змогу стверджувати про критично
великий  розрив у  показниках  їх  фінансово-економічної  діяльності.  Причому
найгіршими  є  показники  функціонування  сектору  малого  бізнесу,  що  є  не
закономірним з огляду на наявність істотних  преференцій з боку держави до
вітчизняних малих підприємств.

Відповідно, фінансові показники (а отже, й рівень фінансової безпеки)
малих  підприємств  -  суб'єктів  підприємницької  діяльності  є  гіршими,  ніж  у
середніх  і  великих  підприємств.  На  це  є  як  об'єктивні,  так  і  суб'єктивні
причини.  До  об'єктивних  віднесемо  те,  що  суб'єкти  малого  бізнесу  є  більш
вразливими  до  змін  ринкового  середовища  функціонування;  вони
характеризуються меншими обсягами фінансового забезпечення діяльності, а
отже  й  фінансової  стійкості  та  платоспроможності;  життєвий  цикл
функціонування  малих  підприємств  часто  є  коротким.  До  суб'єктивних
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віднесемо те,  що  суб'єкти малого підприємництва часто "використовуються"
середніми  та  великими  підприємствами  з  метою  мінімізації  (оптимізації)
податкових зобов'язань останніх за рахунок фіктивного збільшення їх витрат
чи  виконання  частини  операцій  з  найбільшим  рівнем  витратомісткості,
служать так званим буфером ефективності діяльності.

Крім  того,  частка  малих  підприємств,  які  перебувають  на  спрощеній
системі  оподаткування,  звітності  та  обліку,  становить  понад  40  %,  а  отже,
виникає  питання  й  про  ефективність  діяльності  та  доцільність  користування
нею підприємствами. У контексті останнього, на нашу думку, наявна в Україні
система  преференцій  для  суб'єктів  малого  підприємництва  є  вкрай
неефективною  та  потребує  істотного  удосконалення.  Напрямами  її
удосконалення визначимо:

1)  уніфікацію  положень  усіх  нормативно-правових  актів,  які
визначають  типологізацію суб'єктів  малого підприємництва,  критерії  та  норми
(включаючи систему оподаткування) їх діяльності;

2)  збільшення критичних обмежень обсягів господарської діяльності,
за  яких  суб'єкти  підприємництва  можуть  перебувати  на  спрощеній  системі
оподаткування, звітності та обліку;

3)  поступове  зниження  рівня  податкового  навантаження  на  всі
суб'єкти підприємництва з подальшим вирівнюванням його як для малих, так і
для середніх та великих підприємств.

Окремим аспектом проблеми ефективності державної політики стосовно
зміцнення  системи  фінансової  безпеки  підприємництва  у  регіонах  України  є
використання страхування та розвиток страхового ринку як чинника зниження
рівня  ризику  підприємницької  діяльності.  Більше  того,  страхова  сфера
забезпечує  захист  майнових  інтересів  громадян  та  суб'єктів  підприємництва,
використовується  для  забезпечення  майнової  відповідальності,  є  вагомою
основою фінансово-кредитної системи держави, є дієвою формою накопичення
інвестиційних ресурсів та позичкового капіталу. 

Натомість  недоліками  системи  державного  регулювання  та  сприяння
розвитку страхової сфери в Україні залишаються: недостатність спадковості у
програмуванні  розвитку  цього  виду  економічної  діяльності  на
загальнодержавному та регіональному рівнях; істотне зниження рівня контролю
та  ролі  держави  у  страховій  сфері  через  скорочення  кількості  державних  та
збільшення кількості недержавних страхових компаній; невисокий рівень довіри
до фінансових інституцій та страхової культури в Україні як підприємницького
середовища,  так  і  населення  загалом;  як  правило,  олігополістичний  характер
конкуренції  на  страховому  ринку;  недостатній  фінансовий  потенціал
вітчизняних страхових компаній; недостатні мотивація та усвідомлення потреби
добровільного страхування у суб'єктів підприємницької діяльності та ін.

Вказане потребує посилення цільового програмного розвитку страхової
сфери  в  Україні  та  у  регіонах  через  розроблення  відповідних  програм  її
розвитку;  стимулювання  участі  страхової  сфери  у  забезпеченні  доступу
вітчизняних  підприємств  до  фінансово-кредитних  ресурсів  та  конкурентних
позицій  на  зовнішніх  ринках;  гарантування  ефективного  захисту  майнових
інтересів  підприємств-страхувальників  шляхом  запровадження  інституту
обов'язкового  державного  страхового  нагляду  з  боку  держави  за  діяльністю
страхових компаній (практика більшості  країн Європи); забезпечення ширшої
присутності  держави  у  страховій  сфері  не  лише  як  регулятора,  але  й  як
ефективного  суб'єкта  страхової  діяльності;  сприяння  розвитку  інститутів
ефективної саморегуляції страхової сфери (створення та розвиток асоціативних
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об'єднань страхових компаній та страхових пулів); проведення роз'яснювальної
роботи  щодо  використання  страхової  сфери  як  складової  фінансової  безпеки
вітчизняних підприємств.

Окремим  аспектом  недосконалості  системи  фінансової  безпеки
підприємництва,  зумовленим недостатнім  державним регулюванням розвитку
фінансової  сфери в  Україні,  є  проблеми  мікрокредитування  суб'єктів  малого
підприємництва.

Для  покращення  цієї  складової  характеристики  фінансової  безпеки
підприємництва  в  Україні  необхідно  спростити  механізм  отримання
мікрокредиту,  реалізувати  заходи,  спрямовані  на  стимулювання  банків  і
небанківських фінансових установ до збільшення обсягів мікрокредитування, а
також  посилити  державну  підтримку  інформаційних  та  освітніх  програм  з
мікрокредитування.

Надійність  системи  безпеки  значною  мірою  визначається  рівнем
захищеності її об'єкта від настання ризикових подій, які завдають йому втрат
чи збитків.  Щодо системи  фінансової  безпеки  підприємництва,  то  вагомим
ризиком  для вітчизняних підприємств є т.  зв.  рейдерство.  Практично жодне
підприємство  в  Україні  не  застраховане  від  право-  чи  неправомірного
втручання  у  його  власність.  На  жаль,  вітчизняні  органи  державного
управління,  як  правило,  займають  пасивну  позицію  у  протидії  рейдерству .
Більше  того,  істотні  недоліки  вітчизняної  судової  системи  навіть  сприяють
рейдерству  в  нашій  державі.  Водночас,  підвищення  рівня  прозорості
поточних приватизаційних процесів дає змогу уникати вказаних проблем.

Одним із дієвих інструментів боротьби з рейдерством стало б внесення
змін  до  Кримінального  кодексу  України,  а  зокрема  —  запровадження
кримінальної відповідальності за такі дії.

Отже,  якість  функціонування  вітчизняної  системи  забезпечення
фінансової  безпеки  підприємництва  залишається  вкрай  незначною  та
недостатньо  ефективною  через  існування  системних  недоліків  вітчизняної
фінансово-кредитної  системи;  малу  роль  діяльності  більшості  суб'єктів  як
загальної,  так  і  фінансово-кредитної  інфраструктури  у  сприянні  зміцненню
фінансової безпеки підприємництва; практично відсутність можливостей щодо
пільгового  доступу  чи  використання  суб'єктами підприємництва фінансових
ресурсів.

Подальші  дослідження  в  аналізованій  сфері,  а  також  обґрунтування
інституційних,  економічних  та  організаційних  засобів  державної  політики
посилення  фінансової  безпеки  підприємництва  доцільно  здійснювати  за
напрямами:  покращення  фінансового  результату  підприємств;  збільшення
частки діючих і прибуткових підприємств; покращення ліквідності і фінансової
стійкості  підприємств;  активізація  їх  інвестиційно-інноваційної  діяльності;
удосконалення  механізму  фінансово-кредитної  підтримки  підприємництва;
розвиток інституційної інфраструктури системи фінансової безпеки бізнесу.
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У.Я. Садова, професор, д.е.н., зав. відділу соціально-гуманітарного
розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ НАМІРІВ УКРАЇНИ 

Початок ХХІ століття вирізняється активізацією різного роду економічних
воєн (на ринках енергетичних ресурсів, споживчих товарів, продукції ВПК тощо).
Жорстока боротьба за зайнятість робочої сили дає урядам національних держав ті
чи інші  зиски.  На цьому фоні  піднімається  хвиля трудової  міграції  населення.
Явище сучасної міграції є проблемою економічною. Проте, наслідки міграційних
процесів виходять далеко за межі економічних дилем, вони пронизують основні
регулятиви  повсякденного  життя  населення  –  рід,  владу  власність.  Міграція
супроводжується  потужним  «викидом»  соціальної  енергії,  котра  «осідаючи»  у
середовищі існування людини-мігранта, акумулює потенціал формування нового
мікросвіту,  а  з  ним  цінностей,  культури,  правопорядку,  етики  побутових  й
виробничих  взаємодій.  У  наукових  колах  нині  виникають  гострі  дискусії  з
приводу ролі міграції у стабілізації розвитку національних економік. Для нас на
часі  осмислити  її  потенціал  з  позиції  інтересів  України.  Одним з  інструментів
вирішення  проблем  є  розвиток  концепції  територіальних  міграційних  систем
(ТМС). 

У спеціальній науковій літературі концепція ТМС до кінця не сформована.
Серед  різноманіття  наукових  шкіл,  котрі  стоять  на  позиціях  системності  у
дослідженнях міграції,  найбільш відомі кілька (пов’язані  з  іменами Д.Мессі,  А
Сімонс,  Д.Ван  де  Каа,  ін.)[1]. Серцевиною  їх  ідеологічного  змісту  стали
міждисциплінарні дослідження сутнісного наповнення поняття ТМС (звужений та
розширений  методологічний  підхід),  системоформуючих  чинників  міграції  на
ринку праці, дефіцит умов гідної праці, інституційні та інші виклики сучасного
розвитку ринкової економіки. 

Отож, в економічній теорії трактування суті ТМС найбільш представлено
двома методологічними підходами (звуженим та розширеним).  Так, нині відомі
такі їх понятійні конструкції як певний спільний простір, у якому країни виїзду і
призначення  поєднуються  через  міграцію (“комплексна”  міграційна  теорія);  як
сукупність  ланок  міграційної  сфери   на  тому  чи  іншому  рівні  організації  та
розвитку відносин міграційної активності населення (різних видів) або основних
елементів в загальній мережі систем більш високого рангу з врахуванням їх форм
організації, функцій, системоформуючих ознак (правового статусу); як фрагмент
реальності,  що  функціонує  на  певній  території,  оконтуреній  політико-
адміністративними  кордонами  (опорний каркас)  з  системоформуючим ядром –
центром концентрації  мігрантів  тощо.  Нами приймається у даному випадку до
уваги звужений підхід розуміння ТМС (як регіональних ринків праці, позначених
дією  додаткових  договорів  та  угод),  який  відповідає  завданням  модернізації
власне працересурсної парадигми вітчизняного ринку праці й формування нових
умов зайнятості населення на засадах інтеграційних намірів України. В контексті
вказаного важливим моментом аналізу поточної ситуації є усвідомлення того, що
ТМС  історично  виникають  на  певному  етапі  еволюції  соціально-трудових
відносин,  формуються  як  специфічні  горизонтальні  та  вертикальні  соціальні
мережі,  мають  свій  потенціал  і  капітал  (комунітарний  і  некомунітарний,
діяльнісний  і  позадіяльнісний,  речовий  і  неречовий),  власну  інституційну,
соціально-економічну,  фінансову  архітектуру,  котра  визначається  загальними
принципами  організації  систем.  ТМС  виконують  цілу  низку  функцій,  чим

185



впливають на розвиток інших соціально-економічних систем середовища. 
Найбільш узагальнений  аналіз  передумов формування  вітчизняних  ТМС

дає підстави стверджувати, що визначальними серед них є:  спосіб виробництва
суспільних  благ  і  територіальний  поділ  праці  трудових  мігрантів;  розвиток
відносин власності;  рівень життя  трудових мігрантів  та ступінь  їх  економічної
свободи   -  суб’єкта  економіко-правових  відносин;  рівень  готовності  власників
капіталу  до  розвитку  економічної  діяльності  і  їх  потреба  у  праці  трудових
мігрантів;  міграційна  ситуація,  етноісторичні  та  культурні  традиції;  рівень
розвитку міграційної інфраструктури; інформація про регіональний ринок праці
та його взаємозв’язки з суміжними ринками території; інші чинники обмеженої
або невизначеної в часі сили дії - зокрема темпи роздержавлення та приватизації,
активність  державної  фіскальної  і  регіональної  політики,  інтенсивність
міжнародних  контактів  і  зв’язків  в  сфері  працевикористання;  безпекові
детермінанти життя та праці трудових мігрантів (гарантії соціального захисту від
безробіття,  доступ  до гідної  праці,  статусний ріст,  політичні  права,  екологічна
безпека).

В Україні формування ТМС значною мірою обумовлено розривом традиційних
зв’язків  працевикористання,  котрі  сформувалися  у  другій  половині  ХХ  ст..
(«прив’язані» до 400 локальних ринків праці навколо ядер міських систем розселення).
Водночас, є свідченням нових пострадянських тенденцій перерозподілу робочої сили й
прав власності на неї. Нині під тиском глобалізації ТМС виходять за межі державного
кордону України (окремими «язиками» міграційних потоків), починають виконувати
перерозподільчі  мотиваційні,  а  також  модернізаційні  функції,  розвивають  власну
інфраструктуру ринку міграційних послуг. Особливо важливими у світлі сказаного
кілька положень. 

По-перше, остання світова криза дає багато інформації про нові ТМС. Це
–  початок  подій  нової  інформаційної (постіндустріальної)  епохи,  що  має
системний характер.  Вихід з кризи - майже функціональний і проявляється він
через міграцію. Залежно від того як «осідають» капіталовкладення, робоча сила,
інтелект,  так  й  формується  нова геопросторова організація  суспільства.  На неї
«нанизуються» демовідтворювальні,  економічні,  соціальні  відносини,  міграційне
середовище з його архітектурою – каркасом ТМС. У травні-серпні 2013 року в ІРД
НАНУ  проведено  експертне  опитування  щодо  найбільш  гострих  проблем
організації  життя  та  праці  громад  українських  мігрантів,  а  також  виявлення
можливостей співпраці українського товариства з співвітчизниками. Встановлено,
що українська міграція активно перетворюється у мережеву структуру, розвиває
інституційні форми. Респонденти з Італії, Португалії, США засвідчили, що нині
понад 44% опитаних висловили готовність розпочати власну справу в  Україні;
серед можливих сфер економічної діяльності називають – сільське господарство
-11%, готельно-ресторанний бізнес -7%,  будівельну сфера, транспорт, освіту – по
5%,  охорону  здоров’я  і  соціальну  допомогу  –  4%;  стратегічно  найбільш
інвестиційно  привабливими є  для  них розвиток АПК (8%),  а  також послуги у
сфері науки й освіти (6%).  Понад 60 % висловлюють наміри свого повернення на
батьківщину, причому 20% з них у найближчі 5 років (згідно обстеження серед осіб,
які орієнтовані на еміграцію з України: лише 8 % опитаних – однозначно, і ще 12% - з
малим сумнівом). Ці люди є носіями набутого досвіду, практики, культури. Вони в
авангарді,  навколо яких можуть розростатися економічні  мережі.  Досвід цього є в
Туреччині,  Китаї, інших країнах колишньої еміграції.  Це перші кроки реінтеграції
ідей, ресурсів, досвіду трудових мігрантів в Україну. Нині треба розробляти нові
загальнодержавні  програми  соціально-економічного  розвитку  великих  регіонів
України,  відродження  потужних галузей  промисловості  на  новій  технологічній
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основі.  Саме  великі  інноваційні  виробництва  (технологічні  парки)  здатні
локалізувати  навколо  себе  малий  і  середній  бізнес,  забезпечити  створення
робочих місць,  сприяти поверненню мігрантів  на Батьківщину.  У фінансуванні
таких  проектів  доцільно  ставити  питання  залучення  розпорошеного  на  місцях
міграційного  капіталу.  Його  обсяги  тільки  через  офіційну  банківську  мережу
щорічно становлять понад 6 млрд. доларів США. Залучити цей вид фінансового
ресурсу в економіку можна шляхом випуску міграційних облігацій.  Досвід цієї
роботи  мають  такі  країни  як  Індія,  Ізраїль,  Греція.  Залучені  кошти  –  джерело
фінансування  інфраструктурних  проектів,  будівництво  об’єктів  енергетичної
сфери.  І  головне  –  це  реальний  спосіб  створення  робочих  місць  для  дітей
трудових мігрантів. 

По-друге, сучасна міграція – економічна. Відтак, процеси слід регулювати
економічними методами. За результатами досліджень різних авторів (дослідження
проведено  при  партнерстві  Центру  міграційних  досліджень  «Компас»,
Оксфордський університет,  Великобританія,  2010-2012 рр.)  сучасна економічна
мотивація до виїзду за кордон сягає майже половину опитаних серед економічно
активного населення України (при появі такої можливості). У нашому опитуванні
питання було поставлено по-іншому: яким має бути рівень заробітної плати, щоб
не було економічної  мотивації  їхати за кордон. Відповіді  розподілилися на дві
частини.  У першому випадку вони стосувалися представників некваліфікованої
праці,  у  другому  –  кваліфікованої.  Так,  перша  група  включала  тих,  для  яких
достатнім називався рівень в 600-800 євро (чверть опитаних) та 800-1000 євро (ще
для  однієї  частини).  Загалом  же  60% опитаних  відзначили,  що  рівень  оплати
праці, який починає мотивувати повернення трудових мігрантів на батьківщину
має становити від 600-800 до 1200 євро. Друга група – переважно представники
кваліфікованої праці – рівень заробітної плати назвали не нижче 2000 євро. Це
свідчить,  про  те,  що  для  відновлення  економічної  рівноваги  в  Україні  треба
реформувати систему оплати праці. Показовими є порівняння стандартів й у сфері
організації  повсякденного  життя.  Понад  три  чверті  опитаних  нами  мігрантів
говорить про потребу покращення морального стану. Нині ми знаємо про вимоги,
наприклад,  фінансових  установ  щодо  зміни  в  Україні  тарифної  політики.  Але
дієвих кроків мало. Усе це свідчить про те, що українській державі слід більш
наполегливо  працювати  над  питаннями  організації  соціальних  стандартів  в
Україні, залучати приклад, досвід, імідж у цій царині європейських структур. Це
те,  що  буде  зближувати  нас  з  Європою.  Бо  коли  ми  проголошуємо  слово
«Європа», то на підсвідомому рівні спрацьовують асоціації гідного рівня оплати
праці, медицини, освіти, культури, соціального захисту.

По  третє,  в  нових  ТМС  утверджується  власність  на  знання,
інтелектуальна власність.  Цей процес виступає чинником перетворень у сфері
найманої праці, де поряд з нею виникають нові форми її організації – як власна,
громадська, суспільна, освітня. Перехід на більш раціональну модель організації
соціально-трудових відносин означає не просто усі інші види зайнятості,  але й
існування відповідного механізму формування доходів. Цікавою на цьому фоні є
ідея  Пітера  Гротіана  щодо  розробки  моделі  суспільства  кількох  видів  праці
(найманої,  власної,  громадської,  суспільної,  освітньої),  в  якій  кожному  виду
протиставляється  окремий  «портфель  з  доходом».  По  суті  це  варіант
перерозподілу покриття тягаря державних витрат за рахунок участі населення (не
лише  мігрантів)  у  суспільній  праці,  створення  кращих  можливостей  отримати
освіту, взаємодопомоги громадян. Такий механізм, має скоротити видатки людей і
зробити  їх  менш  залежними  від  найманої  праці.  У  держави  завдяки  цьому
вивільняться  гроші  на  інвестування  у  громадську  працю,  а  не  в  управління
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соціальним забезпеченням. 
По  четверте  –  існує  статистико-облікова  передумова  збалансованої

розбудови вітчизняної економіки. Україна повинна володіти інформацією не лише
про  існування національної  міграційної  системи,  але й мати перелік причин та
наслідків самодостатності на основі моделювання і розрахунку її критичних меж,
ефективності  функціонування  міграційних  організацій,  як  структурно-
координаційних  ланок  загальної  міграційної  архітектури.  Окрім  того,  надто
прямолінійні та монолітні трактування ТМС і їх внутрішні характеристики далеко
не повною мірою відображають її сучасний стан.

По п’яте – геокультурний аспект відновлення рівноваги економіки України
й підвищення рівня добробуту її  громадян.  Достойно продовжуючи справу Івана
Франка, Євген Маланюк вказував на існування геокультурного європейського круга, у
якому місце України визначене історично.  “ …Наша бо земля, - писав він, - протягом
довгих століть  належала  до антично-грецького  кругу,  до кругу античної  культури
Еллади – родовища пізнішої культури і Риму, і Європейського Заходу… знаходилася в
крузі…єдиної культури, до якої належав старовинний світ і з якого частини, варіянту,
витворилася геть пізніше західна культура…вся західна цивілізація сучасна і все те, що
нині  називаємо  європейською  культурою…До  цього  кругу  не  належала  тоді  ані
середня, ані Західня Європа, ані сусідні нам …народи. Ми були північною окраїною,
північним сегментом цього культурного кругу, що його так розширив  …Александр
Македонський. І так небезпечно розтягнув був той круг на південь і далеко на схід…”
[2, 11]. Сучасна трудова міграція знову демонструє системні засади його організації,
відроджує його функції в контексті інтеграційних намірів України.
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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 
УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Міграційні  мережі формуються  на  основі  системи  взаємовідносин
міжособового та міжорганізаційного характеру. Вони виникають між мігрантом
(потенційним,  реальним),  його  ближчим  соціальним  оточенням  та  іншими
зацікавленими  суб’єктами,  котрі  сприяють  міграційній  активності  у  межах
визначених  територій.  Формування  міграційних  мереж  супроводжується
використанням можливостей мереж соціальних, комунікаційних та логістичних.
Соціальні  мережі  формуються  на  основі  взаємовідносин  між  індивідами
міжособового (дружні, сімейні) та соціального характеру. Комунікаційні мережі
являють  собою систему  каналів  зв’язку  для  передачі  інформації  (комп’ютерні,
телефонні, стільникові, кабельного телебачення). Логістичні мережі передбачають
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можливості фізичного переміщення – як самих мігрантів, так і їх фінансових та
майнових ресурсів.

Усталеність  міграційних  мереж  веде  до  формування  територіальних
міграційних  систем,  яких  характеризують  структура,  архітектура  та
інфраструктура.  Від  рівня  розвитку  інфраструктури  напряму  залежить  рівень
привабливості  тої  чи  іншої  міграційної  мережі.  Відтак  інфраструктурне
забезпечення  виступає  потужним  регулятором  міграційних  процесів.  У
вітчизняній  науці  даному  аспекту  несправедливо  приділено  мало  уваги.  Є
змістовні  напрацювання  стосовно  соціальної  інфраструктури  як  такої  –
О. Агарков,  С. Важенін,  І. Гнибіденко,  М. Долішній,  Р. Дяків,  В. Збарський,
О. Кочерга,  У. Садова,  О. Тєлєтов  та  ін.  Окрім  того,  теоретико-методологічну
основу вивчення інфраструктури міграційних мереж визначають положення теорії
систем  (Л. фон  Берталанфі,  Л. Заде,  М.     Месарович,  І. Такахарі,  Р. Директор,
Р. Рорер  та  ін.),  а  також  «синтетичної»  міграційної  теорії  Дугласа  Массея  з
обґрунтуванням  ефекту  кумулятивної  причинності  [1].  Актуальність  даного
дослідження  підтверджує  потреба  виявлення  прикладних  проблем  розвитку
інфраструктури міграційних мереж між Україною та Польщею, міграції  в яких
відзначаються  наростаючою активністю.  Щодо виявлення  специфічних  проявів
міграції  між  даними  країнами  актуальні  дослідження  проводяться  такими
вченими, як Ю. Гуменюк,  П. Казьміркевич,  О. Львова,  В. Патійчук,  В. Чумак та
ін.

Інфраструктура  міграційний  мереж  являє  собою  систему  об’єктів
загального  і  спеціального  призначення  з  реальним  або  віртуальним
місцезнаходженням  у  певних  просторових  координатах,  які  визначають  умови
життєдіяльності мігрантів, а також можуть пропонувати послуги для постійного
населення.  При  розвитку  інфраструктури  ключовим  має  бути  функціональний
підхід.  Це  означає,  що  слід  досягати  такого  рівня  інфраструктурного
забезпечення, щоб могли реалізовуватись важливі функції міграції – превентивна
(соціально-захисна),  перерозподільча  (працезберігаюча),  інноваційно-
модернізаційна,  забезпечуюча  матеріальний  добробут,  циркулюючі  міграції,
суспільну  інтеграцію  й  соціальну  справедливість  (відносно  мігрантів  та
постійного населення) [2, с. 2].

Інфраструктурне  забезпечення  міграційних  мереж  передбачає  розвиток
об’єктів загального і спеціального призначення як в межах території донора, так і
реципієнта. На території донора часто актуалізується розвиток інфраструктурних
об’єктів спеціального призначення. Водночас для реципієнта більш необхідним є
розвиток інфраструктурних об’єктів  загального призначення,  оскільки мігранти
спричиняють додатковий на них тиск при споживанні їх послуг. У результаті це
може  призвести  до  додаткової  соціальної  напруги,  зокрема  з  боку  постійного
населення. 

Якщо  визначати  потребу  покращення  інфраструктурного  забезпечення
міграційних  мереж  України  та  Польщі,  то  слід  відзначити  наростаючі  обсяги
міграцій між даними країнами. За даними ООН, коли в 2008 році частка еміграції
до Польщі складала 8% від загальних потоків,  то в 2013 році сягнула аж 14%.
Якщо аналізувати динаміку перетину через державний кордон (враховувати даний
показник важливо в силу частої  нелегальної  міграції),  то кількість  перетинів у
2008 році становила 2260039 осіб або 14% від загальної кількості.  У 2013 році
кількість осіб зросла до 5787078 осіб або 26,6%. Враховуючи сучасну політичну
ситуацію  з  суттєвим  пониженням  міграцій  (принаймні  трудових)  за
проросійським напрямом, ці та інші показники і далі будуть зростати. Окрім того,
суттєво  зросли  обсяги  міграції  до  Польщі  з  метою  здобуття  вищої  освіти.  За
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останні 5 років середньорічні темпи зростання таких міграцій коливались у межах
1,2-1,5. І якщо найбільші обсяги освітньої міграції з України протягом тривалого
періоду  часу  були  до  Німеччини,  то  в  2012  році  кількість  студентів-громадян
України  в  Польщі  переважила  німецький  показник.  Фактично  за  останні  роки
кількість студентів з України, які здобувають освіту на денній формі навчання в
Польщі, зросла в 3,5 рази [3; 4].

Такі  наростаючі  за  активністю міграційні  процеси вимагають належного
інфраструктурного  забезпечення.  Проблем тут  можна  виявляти  безліч.  Хочемо
зосередитись  на  недоліках  розвитку  й  функціонування  інфраструктури
спеціального  призначення,  об’єкти  котрої  розташовані  на  території  донора.
Діяльність  таких  об’єктів  в  основному  спрямована  на  задоволення  таких
міграційних  потреб,  як  оформлення  документів  на  виїзд,  консультування,
інформаційна  підтримка,  транспортні  послуги,  сприяння  працевлаштування,
забезпечення  соціально-економічної  захищеності,  збереження  культурних
цінностей.

Наразі  доволі  проблемним  для  міграційних  мереж  «Україна-Польща»  є
оформлення  документів  на  виїзд.  За  польським  вектором,  як  показували  дані
офіційної  статистики,  доволі високий рівень мобільності  населення.  Переважно
громадяни  України  емігрують  до  Польщі  з  метою  навчання  (здобуття  вищої
освіти),  для  збирання  ягід,  догляду  за  пристарілими  особами  (особливо  з
психічними відхиленнями, як от хвороба Альцгеймера), прибирання, будівельних
робіт і керування транспортними засобами на далекі відстані  (серед чоловіків).
Також поширеними є човникові міграції – в зв’язку з дією Угоди між Кабінетом
Міністрів  України  та  Урядом  Республіки  Польща  про  правила  місцевого
прикордонного  руху  (2008 р.).  У  результаті  високої  просторової  мобільності
маємо підвищене навантаження на офіційні  структури оформлення документів.
Нажаль,  такі  тенденції  супроводжуються  розвитком  неформальної
інфраструктури при оформленні документів.

Основними  послугами  суб’єктів,  які  здійснюють  свою  діяльність  у
неправовій площині при оформленні віз, є наступні:

- підготовка повного пакету документів чи окремих з них;
-  вироблення  «офіційного»  запрошення  роботодавця  чи  громадської

організації;
- запис на візову підтримку;
- продаж місця в «живій» черзі біля консульства.
Активна діяльність суб’єктів неформальної інфраструктури в значній мірі

зумовлена  проблемою  відсутності  правового  регламентування  діяльності
правоохоронних  органів  у  межах  черги  до  консульств.  Невтручання
правоохоронців  і  надалі  підтримує  діяльність  відповідних  суб’єктів,  що  в
результаті  призводить  до  ускладненої  процедури  оформлення  візи  для  осіб  у
правовій  площині.  Основними  наслідками  такої  ситуації  можна  виділити
наступні:

-  незаконне  збагачення  окремих  осіб  шляхом  надання  ними  послуг  з
оформлення документів;

- суттєві труднощі оформлення документів для осіб, що мають для цього
законні підстави (офіційні запрошення);

- пониження рівня самооцінки громадян України;
-  погіршення  іміджу  України  як  правової,  демократичної  держави,  з

високими соціальними стандартами;
- підвищення соціальної напруги.
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Доволі  часто  наукові  напрацювання  з  міграційної  проблематики  є
фундаментально розгорнутими,  насиченими новими категоріями й дефініціями.
Проте не завжди вони відображають прикладний зріз  формування проблем та,
реально  оцінюючи  ситуацію,  пропонують  конкретні  кроки  з  їх  вирішення.
Вважаємо, що наразі для вітчизняної науки з дослідженнями у сфері міграції слід
більше  фокусуватись  на  практиці,  виявляти  настрої  населення,  котре  бажає
емігрувати за кордон, зокрема до Польщі. За нашим досвідом, перебуваючи біля
стін Генерального консульства Республіки Польща у Львові, де люди на прийом
до консула можуть перебувати у черзі і більше доби, узагальнимо основні настрої
населення, що прагне отримати Національну чи Шенгенську візу:

- неповага до українців;
- суб’єктивне відношення консулів;
-  необґрунтовані  розміри  консульства,  натомість  вимушеність  людей

стояти в черзі на вулиці (за різних погодних умов);
- необладнана інфраструктура біля консульства (платний біотуалет);
- проблеми реєстрації на візову підтримку;
-  невідповідальність  роботодавців  з  Польщі,  що  надали  запрошення

(непідтвердження  цього  факту  у  випадку  телефонування  з  консульства  для
перевірки);

- байдужість ЗМІ до висвітлення реальної ситуації біля консульства.
Розуміємо,  що  розбудова  неформальної  інфраструктури  міграційних

мереж,  особливо  що  стосується  об’єктів  спеціального  призначення,  є
підтвердженням схильності  населення  до нелегальних  міграцій,  низького  рівня
інституційної довіри до офіційним структур. Боротися з такою ситуацією треба,
адже у підсумку страждають самі особи-мігранти. Долання діяльності суб’єктів
неформальної  інфраструктури  слід  як  через  державні  впливи,  так  і  завдяки
громадським організаціям. Вважаємо, що пріоритети боротьби з неформальними
інфраструктурними  одиницями  мають  визначатись  за  трьома  базовими
напрямами:

- узаконення дій правоохоронних органів у впливі на діяльність осіб, що
надають незаконні платні послуги біля консульства;

-  підвищення  доступності  та  захисту  веб-сторінки  реєстрації  на  візову
підтримку від атак на відмову в обслуговуванні;

-  поширення  практики  роботи  волонтерів,  представників  громадських
організацій біля консульств, центрів візової підтримки з метою консультування
потенційних мігрантів, підвищення їх правової культури.

Отже,  для  міграційних  мереж  між  Україною  і  Польщею  характерна
підвищена  просторова  мобільність  населення  за  одним  напрямом.  Постійний
попит на міграційні  послуги,  особливо інфраструктурних об’єктів  спеціального
призначення, призвів до діяльності низки суб’єктів у неправовій площині. Таку
ситуацію слід негайно коригувати з неприпустимістю подальшої розбудови таких
об’єктів  та  їх  адаптації  до  постійних  удосконалень  процедурних  питань
оформлення віз, працевлаштування, одержання транспортних послуг за кордоном
тощо.  Превентивно  вирішення  проблеми  має  здійснюватись  у  світоглядній
площині. Для цього важливо підвищувати рівень самооцінки громадян України, їх
правову  культуру.  Націленість  на  міграцію  як  прагнення  самореалізації,  а  не
вимушеність  хоч  якогось  заробітку  має  бути  основою  сучасної  соціально-
економічної політики країни.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ У
КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

В  процесі  розвитку  суспільства  набуває  широкого  масштабу  явище
переміщення населення з однієї країни до іншої. Ці переміщення вже у 50-х-60-х
роках  минулого  століття  активно  досліджувались  як  міграційні  процеси.
Міграційні  процеси,  що формуються у сучасному суспільстві внаслідок впливу
світової економічної кризи, спонукають до розвитку трудової міграції. Країни, в
яких  найбільш  інтенсивно  спостерігаються  міграційні  зв’язки  можна
класифікувати на дві групи: перша група – це країни-реципієнти; друга – країни-
донори. До першої групи відносяться країни, що виступають в ролі опікунів, які
приймають  мігрантів.  Відповідно  до  другої  групи  –  країни,  які  постачають
мігрантів. Україна відноситься до країн-донорів, а українське населення мігрує до
економічно  розвинених  країн  з  метою  заробітку.  Так,  за  межі  України  на
сьогоднішній  час  виїхало  понад  2,5-3  млн. осіб.  Відповідно  до  наростаючої
активності  міграційних  процесі,  що  сформувались,  актуалізується  питання
захисту  мігрантів,  які  регулюються  міграційною  політикою.  Однією  з
найгостріших, пов’язаних з трудовою міграцією проблем, є відсутність належного
соціального  захисту  працівників-мігрантів.  У  зв’язку  з  цим  захист  прав  та
інтересів  громадян  за  кордоном,  вирішення  проблем  їхнього  соціального
забезпечення  шляхом  укладення  міждержавних  угод  з  країнами  перебування
завжди були серед пріоритетів міграційної політики України. [2]

Дослідженням  проблем  міграції  та  захистом  мігрантів  за  кордоном
займалися такі вчені, як Пирожков С.І., Малиновська О.А., Хомра О.У., Позняк
О.В.,  Лібанова Е.М.,  Романюк М.Д.,  Прибиткова І.М.,  Шульга М.О.  У. Садова,
С. Копчак, С. Цапок, C. Вовканич, О. Грішнова, М. Долішній, А. Колот, Л. Семів
та інші.

Однією  з  умов  розбудови  правової  держави  на  сучасному  етапі  є
визначення  напрямів  її  міграційної  політики  та  вдосконалення  системи
державного  управління  міграційними  процесами  відповідно  до  міжнародних
стандартів у сфері реалізації прав людини.
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Виконання міжнародних норм, моральних зобов’язань,  які  покладаються
на  державу,  має  розглядатися  як  самостійний  стратегічний  напрям  управління
міграційними процесами. Тому важливим кроком на цьому шляху є приєднання
до міжнародно-правових документів щодо захисту прав трудящих мігрантів, поза
котрими все ще залишається Україна. До них належать Конвенція Міжнародної
організації  праці  про  трудящих мігрантів  №  97  (1949  р.)  і  Конвенція  про
зловживання в галузі  міграції  та  про забезпечення трудящим мігрантам рівних
можливостей  і  рівного  ставлення  №  143  (1975  р.).  Серед  ратифікованих  –
Європейська соціальна хартія (1996 р.) та Європейська конвенція про захист прав
людини й основоположних свобод (1950 р.), в яких закріплені, зокрема, гарантії
прав трудящих мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу.

Захист прав всіх трудящих-мігрантів  і  членів  їх  сімей на міжнародному
рівні  задекларований  також  Міжнародною  конвенцією  про  захист  прав  всіх
трудящих-мігрантів  і  членів  їх  сімей.  Конвенція  була  розроблена  за
ініціативи ООН і  прийнята  резолюцією Генеральної  Асамблеї  ООН №  45/158
від 18  грудня 1990 [1].  Вступила  в  силу 1  липня 2003.  Є міжнародним
договором універсального  характеру,  присвяченим  прав  конкретної  групи
населення,  яка  потребує  захисту:  всіх трудящих-мігрантів і  членів  їх сімей.  У
сферу  дії  конвенції  входить  весь  процес  міграції,  включаючи  підготовку  до
міграції,  від'їзд,  транзит  і  весь  період  перебування  й  заняття  оплачуваною
трудовою діяльністю в державі роботи за наймом, а також повернення до держави
походження або звичайного місця проживання. 

Основна  мета  конвенції  полягає  в  тому,  щоб  сприяти  поважанню  прав
людини  трудящих-мігрантів.  До  мігрантам  слід  ставитися  не  тільки  як  до
працівників,  але  і  як  до  особистостей.  Конвенція  не  створює  нових  прав  для
мігрантів, але спрямована на забезпечення рівного ставлення і рівних умов праці
для мігрантів і громадян приймаючої країни.

Актуальними  є  також  ратифікація  у  березні  2007  року  Європейської
конвенції  про  правовий  статус  трудящих мігрантів  1977  року.  Цей  документ
підписали  й  ратифікували  вісім  країн-членів  Ради  Європи  (Франція,  Італія,
Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина), підписали, проте
ще  не  ратифікували  чотири  (Бельгія,  Греція,  Люксембург,  Німеччина).  У  цих
державах працює значна кількість українських громадян. [4]

Зокрема, умови  та  правила  працевлаштування  іноземців  в  Австрії
регулюються  Законом  Республіки  Австрія  «Про  працевлаштування  іноземців»,
згідно з яким громадянин іншої держави має право на роботу на території Австрії
виключно  за  наявності  певного  типу  дозволу  на  працевлаштування.  Захист
українських громадян в Австрії здійснюється на рівні консульства. Консульські
установи України в Австрії  діють починаючи з 1991 р., коли й було підписано
консульську конвенцію між Австрією та Україною.

Дипломатичні  відносини  між  Україною  та  Іспанією  було  встановлено
Спільним комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і
Королівством Іспанія від 30 січня 1992 р.  Для працюючих в Іспанії іммігрантів
передбачена  можливість  легалізації  свого  статусу  шляхом  отримання  від
компетентних органів  дозволу на проживання та  роботу без  виїзду з  території
країни. 

Дипломатичні відносини між Україною та Італією встановлено на підставі
Протоколу  про  встановлення  дипломатичних  відносин  між  Україною  та
Італійською  Республікою  29.01.1992. В’їзд  на  територію  країни  з  метою
працевлаштування, в т.ч. й у випадках самостійної роботи не підпорядкованого
характеру, здійснюється в рамках квот, визначених постановами Ради Міністрів з
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регулювання  потоків  працівників  з  країн-нечленів  ЄС  та  нових  членів  ЄС  до
Італії.  А  також  визначається  й  процедура  включення  іноземців,  які  виявили
бажання працювати в Італії, до спеціальних списків, що складаються італійськими
дипломатичними та  консульськими установами в країнах,  які  уклали з  Італією
угоди  про  регулювання  міграційних  потоків  (угоди  про  працевлаштування)  та
угоди про реадмісію.

Дипломатичні відносини між Польщею та Україною встановлено Спільним
комюніке про встановлення дипломатичних відносин від 12.01.1993. Консульські
відносини встановлено на рівні генерального консульства. Діють три консульські
округи.  Основним  документом,  який  регулює  працевлаштування  іноземців  у
Польщі,  є  Закон  Республіки  Польща  «Про  працевлаштування  та  протидію
безробіттю»  від  14.12.1994.  Підставою  видання  іноземцю  дозволу  на  працю  є
отримання працедавцем попереднього дозволу на працевлаштування іноземця та
отримання  іноземцем  відповідної  візи  чи  дозволу  на  проживання  протягом
визначеного періоду на території Польщі.

Україна підтримує дипломатичні та консульські відносини з Португалією з
1992 р. Державні органи Португалії кожні два роки визначають перелік (кількість)
робочих  місць  та  сфер  економіки,  в  яких  наявні  ці  місця,  встановлюючи при
цьому  граничну  межу  (квоту)  можливого  найму  іноземної  робочої  сили
походженням  з  третіх  країн  (не  з  держав-членів  ЄС).  Легальний  в’їзд  є
обов’язковою умовою для здійснення будь-яких прав іноземців, у т.ч. українських
громадян  (в’їзд  із  дійсним  паспортом  і  дійсною  робочою  візою,  виданою
консульською установою Португалії у відповідній країні). При цьому йдеться про
необхідність  доказу  легального  перебування  іноземця  на  території  Португалії,
тобто  не  просто  про  наявність  дійсної  робочої  візи:  його  перебування  має
відповідати меті, для якої була видана віза.

13  травня  2004  р.  в  Чеській  Республіці прийнято  новий  Закон  «Про
працевлаштування»,  який  набрав  чинності  1  жовтня  2004  р.  Відповідно  до
положень  цього  Закону,  іноземці  можуть  працювати  в  Чехії  як  наймані
працівники на підприємстві, в установі чи організації або як приватні підприємці.
Відповідно,  новою  нормою  Закону  є  необхідність  отримання  дозволу  на
працевлаштування  для  засновників  та  співзасновників  юридичних  осіб  на
території Чехії. У зв’язку з цим згадана категорія осіб зобов’язана протягом трьох
місяців  з  моменту  набуття  чинності  Законом  отримати  відповідні  дозволи  на
роботу.

Таким  чином,  розглянувши  існуючі  законодавчі  та  нормативно-правові
документи  в  країнах,  де  найбільше  зосереджується  українських  заробітчан  та
приєднання  України  до  різних  міжнародних  договорів  та  конвенцій,  які  є
складовими міжнародно-правового механізму регулювання міграційних процесів,
одночасно підвищить її міжнародний авторитет і стане поштовхом до приведення
національного  законодавства  у  відповідність  до  міжнародних  норм.  Особливо
важливим  для  України  є  захист  прав  та  соціальне  забезпечення  трудових
мігрантів  шляхом  активної  діяльності  з  боку  дипломатичних  представництв  і
консульських установ України за кордоном. 

Правовий статус українських громадян за кордоном, визначається перш за
все  правопорядком  тієї  держави,  під  юрисдикцією  якої  вони  знаходяться.
Впливають також на їхній правовий статус  і  міжнародні  зобов’язання держави
перебування, особливо якщо такі зобов’язання мають двосторонній характер за
участю  української  держави.  Під  час  перебування  за  кордоном  кожний
громадянин  України  зобов’язаний  неухильно  дотримуватися  законодавства
країни перебування.

194



Консул  може  поінформувати  про  особливості  законодавства  країни
перебування,  надати консультативну допомогу з питань  відносин з офіційними
установами консульського округу.

Також  позитивним  моментом  може  бути  розширення  мережі
представництв  в  місцях  де  найбільше  українських  заробітчан,  створення
спеціальних  органів,  котрі  б  займалися  мігрантами,  які  щойно  приїхали,
запровадження доступних і безкоштовних юридичних консультацій, досконалішої
та розповсюдженішої системи інформування. Представництвам з трудових питань
включити  до  своїх  обов’язків  надавати  допомогу  роботодавцям  у  визначенні
кадрових  агентств,  з  якими варто  контактувати,  реєструвати  працівників  після
прибуття,  розв’язувати  проблеми,  що  виникають  на  робочих  місцях,  а  також
приділяти увагу реалізації  прагнень  українців,  які  перебувають на заробітках з
рідними, спілкування рідною мовою, розвитку духовного та культурного дозвілля
мігрантів. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ
СНД ТА ЄВРОПИ  ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ

Важливе  місце  в  платіжному  балансі  країни  займає  її  зовнішня  торгівля.
Зокрема,  у  праці  [1]  показано,  що  починаючи  з  2009  року,  сальдо  зовнішньої
торгівлі  товарами  і  послугами  є  негативне  і  має  тенденцію  до  зменшення,
погіршуючи  тим  самим  платіжний  баланс  України.  Значне  місце  у  зовнішній
торгівлі  України  відіграє  зовнішня  торгівля  товарами.  У  праці  [2]  досліджено
динаміку  показників  зовнішньої  торгівлі  товарами України  загалом,  а  також з
країнами  СНД,  Європи  та  Азії  в  цілому.  У  даній  праці  ми  проаналізуємо
зовнішню  торгівлю  товарами  України  з  окремими  країнами  СНД  і  Грузії  та
Європи. Для цього використовуватимемо економетричні методи, описані в праці
[3]. 

Протягом  2009-2012  рр.  спостерігається  негативне  сальдо  зовнішньої
торгівлі товарами України як з країнами СНД загалом, так і з країнами Європи за
винятком  країн  СНД.  Значною  мірою  негативне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  з
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країнами  СНД  обумовлено  тим,  що  Україна  значною  мірою  залежить  від
російських енергоносіїв. Крім того, країни СНД і Грузія вибрані для дослідження
у  зв’язку  з  тим,  що  економіка  України  історично  значною  мірою  пов’язана
економіками даних країн. До показників зовнішньої торгівлі України з країнами
СНД ми включити також Грузію, яка була членом СНД до 2009 року.

На  основі  даних  Державної  служби  статистики  України  [4]  бачимо,  що
протягом 2009-2012 рр. питома вага експорту товарів з України в країни СНД і
Грузію змінювалась від 34,9% (у 2009 році) до 39,2,0% (у 2011 році), в тому числі
в  Росію від  21,4  (у  2009  році)  до  29,0% (у  2011  році).  Питома  вага  експорту
товарів з України в інші країни Європи за цей же час змінювалась від 25,3% (у
2012 році) до 27,0% (у 2011 році). 

Що стосується імпорту товарів в Україну, то питома вага імпорту товарів в
Україну з країн СНД і Грузії змінювалась від 40,9% (у 2012 році) до 45,2,0% (у
2011 році),  в  тому числі  з  Росії  від 29,1 (у 2009 році) до 36,5% (у 2010 році).
Питома  вага  імпорту  товарів  в  Україну  з  інших  країни  Європи  протягом
досліджуваного періоду змінювалась від 32,5% (у 2012 році)  до 35,7% (у 2009
році).

Розглянемо детальніше структуру показників зовнішньої торгівлі України з
країнами СНД і Грузії та Європи. Ми будемо надалі розглядати тільки ті країни,
середній  відсоток  за  2009-2012  рр.  експорту  та  імпорту  товарів  з  якими
перевищував 1% у загальній структурі. Серед країн СНД і Грузії до таких країн
відносяться  Азербайджан,  Білорусь,  Грузія,  Молдова,  Росія,   Туркменістан,
Узбекистан.

Дані  країни  можна  поділити  на  три  групи.  До  першої  віднесемо  країни,
зовнішня  торгівля  товарами  з  якими  мала  кожного  досліджуваного  року
негативне  сальдо  (Білорусь,  Росія).  До  другої  групи  відносяться  країни  з
постійним  позитивним  сальдо  (Молдова  і  Грузія).  Решту  країн  віднесемо  до
третьої  групи.  Відмітимо,  що  сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарам  України  з
кожною з країн третьої групи у 2012 році є позитивним.

Розглянемо  детальніше  зовнішню  торгівлю  товарами  України  з  країнами
першої  групи.  Перед тим,  як ми будемо будувати тренди експорту  та  імпорту
товарів  в  Україну з  Білорусі  і  Росії,  відокремимо від вихідних даних сезонну
компоненту. Зауважимо, що у четвертому кварталі сезонна компонента для всіх
показників є додатною. 

Після  виключення  сезонної  компоненти,  побудуємо  лінійні  тренди
досліджуваних показників. 

Побудовані тренди описують від 67,2% (для експорту товарів з України в
Білорусь)  до  85,1%  (для  імпорту  товарів  в  Україну  з  Білорусі)  зміни
досліджуваних показників. 

Для  рівня  значущості  α = 0,05  табличне  значення  для  критерію  Фішера
Fтабл = 4,60. Оскільки всі розрахункові значення  Fрозр більші від табличного, то з
ймовірністю  р = 0,95  можемо  зробити  висновки,  що  побудовані  тренди  є
адекватними експериментальним даним. 

На  основі  побудованих  трендів,  можна  зробити  висновок,  що  експорт
товарів з України в Білорусь щоквартально зростає в середньому на 18,622 млн.
дол.,  у  той  час  як  імпорт  товарів  в  Україну  з  Білорусі  –  на  70,907  млн.  дол.
Експорт товарів з України в Росію щоквартально зростає в середньому на 208.406
млн. дол., а імпорт товарів в Україну з Росії – на 310,524 млн. дол. Тобто імпорт
товарів з цих країн зростає швидше, ніж експорт, що погіршуватиме платіжний
баланс України.
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Розглянемо  тепер  структуру  показників  зовнішньої  торгівлі  України  з
країнами Європи, крім європейських країн СНД і Грузії. Знову ж таки ми будемо
розглядати зовнішню торгівлю тільки з тими країнами, середній відсоток за 2009-
2012  рр.  експорту  та  імпорту  товарів  з  якими  перевищував  1%  у  загальній
структурі  зовнішньої  торгівлі  України  з  країнами  Європи.  До  таких  країн
відносяться Австрія, Бельгія,  Болгарія,  Велика Британія,  Греція,  Данія, Естонія,
Іспанія,  Італія,  Латвія,  Литва,  Нідерланди,  Німеччина,  Норвегія,  Польща,
Португалія,  Румунія,  Сербія,  Словаччина,  Словенія,  Угорщина,  Фінляндія,
Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Дані також поділимо на три групи. До першої віднесемо країни, зовнішня
торгівля товарами з якими мала кожного досліджуваного року негативне сальдо
(Австрія,  Бельгія,  Велика  Британія,  Данія,  Литва,  Нідерланди,  Німеччина,
Норвегія, Польща, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція). До другої групи
відносяться  країни  з  постійним  позитивним  сальдо  (Болгарія,  Греція,  Італія,
Латвія і Португалія). Решту країн віднесемо до третьої групи. 

Серед країн першої групи окремо виділимо Німеччину і Польщу, а решту
розділимо на 4 однорідні  групи. I  група – це Нідерланди і Чехія.  II – Австрія,
Бельгія, Велика Британія і Франція.  III – Данія і Литва.  IV – Норвегія, Словенія,
Фінляндія  і  Швеція.  У  якості  вихідних  даних  по  цих  чотирьох  групах  ми
братимемо середні значення по відповідних країнах. 

Перед тим,  як ми будемо будувати тренди експорту та  імпорту товарів  в
Україну з Європи, відокремимо від вихідних даних сезонну компоненту. У цьому
випадку у першому кварталі сезонна компонента для всіх показників є від’ємною,
а в четвертому – додатною.

 Після  виключення  сезонної  компоненти,  побудуємо  лінійні  тренди
досліджуваних показників. 

Побудовані тренди описують від 30,4% (для експорту товарів з України в
країни групи IV) до 89,5% (для імпорту товарів в Україну з країн групи II) зміни
досліджуваних показників. 

Для  рівня  значущості  α = 0,05  табличне  значення  для  критерію  Фішера
Fтабл = 4,60. Оскільки всі розрахункові значення  Fрозр більші від табличного, то з
ймовірністю  р = 0,95  можемо  зробити  висновки,  що  побудовані  тренди  є
адекватними експериментальним даним. 

На  основі  побудованих  трендів,  можна  зробити  висновок,  що  експорт
товарів з України в Німеччину щоквартально зростає в середньому на 8,994 млн.
дол., у той час як імпорт товарів в Україну з Німеччини – на 67,921 млн. дол.
Експорт  товарів  з  України  в  Нідерланди  або  Чехію  щоквартально  зростає  в
середньому на 7,250 млн. дол., а імпорт товарів в Україну з кожної з цих країн –
на  12,190  млн.  дол.  Експорт  товарів  з  України  в  Австрію,  Бельгію,  Велику
Британію або Францію щоквартально зростає в середньому на 3,561 млн. дол., а
імпорт товарів в Україну з кожної з цих країн – на 8,449 млн. дол. Експорт товарів
з України в Данію або Литву щоквартально зростає в середньому на 1,369 млн.
дол., а імпорт товарів в Україну з кожної з цих країн – на 5,950 млн. дол. Експорт
товарів з України в Норвегію, Словенію, Фінляндію або Швецію щоквартально
зменшується в середньому на 0,494 млн. дол., а імпорт товарів в Україну з кожної
з цих країн – на 2,244 млн. дол. Тобто імпорт товарів з цих країн зростає швидше,
ніж  експорт,  що  погіршуватиме  платіжний  баланс  України.  Експорт  товарів  з
України  в  Польщу щоквартально  зростає  в  середньому  на  31,469 млн.  дол.,  а
імпорт товарів в Україну з Польщі – на 28,286 млн. дол. Це свідчить про те, що з
часом за рахунок зовнішньої торгівлі товарами України з Польщею. Платіжний
баланс України вирівнюватиметься.
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Таким чином ми дослідили зовнішню торгівлю товарами України з країнами
СНД та Європи.  З  допомогою економетричних  методів  отримано,  що для всіх
країн, окрім Польщі, з якими Україна мала від'ємне сальдо торгового балансу на
2009-2012  роки,  цей  баланс  буде  тільки  погіршуватись.  Тому  Україна  має
переглянути  зовнішню  торгівлю  у  плані  збалансування  її  платіжного  балансу.
Зростання  долара  по  відношенню  до  гривні  в  2013-2014  позитивно  вплине  на
зовнішню торгівлю України. Також великий вплив на зовнішню торгівлю України
матиме  заплановане  підписання  економічної  частини  Угоди  про  асоціацію
України з ЄС. У цей же час, першочерговим завданням для України є зниження
залежності  від  російських  енергоносіїв.  Це  може  бути  зроблено  шляхом
масштабної  модернізації  підприємств.  Також  цьому  сприятиме  використання
альтернативних джерел енергії.
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ВАЖЛИВІСТЬ РИЗИК – МЕНЕДЖМЕНТУ 
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Економічна трансформація – це складний соціально-економічний процес, у
якому  відбуваються  кардинальні  перетворення  однієї  економічної  системи  на
іншу. Таким чином, певні риси, властивості, елементи, які притаманні будь-якому

явищу змінюють їх на інші і, як результат, народжується щось нове. Отож,
економічна  трансформація  –  це  безперервний  процес  видозмін,  серед  яких
розрізняють разові, дискретні та систематичні.  Трансформація у вузькому сенсі
(разові  та  дискретні  зміни)  –  перехідний  період  (перехідна  економіка,
трансформаційна економіка «у вузькому розумінні») - обмежений в часі процес,
який  визначається  поворотними  подіями  в  суспільстві,  полягає  в  переході  від
одного рівноважного стану до іншого. Тоді як трансформація в широкому сенсі
(систематичні  зміни)  -  це  не  обмежений  в  часі  постійний  процес  перетворень
системи, її елементів, зв’язків і відносин між ними [4, с.53].

198

http://www.ukrstat.gov.ua/


Економічні перетворення в нашій країні викликали інтерес до питань ризику
господарської  діяльності,  а сама теорія ризику в процесі формування ринкових
відносин  не  тільки  одержала  свій  подальший  розвиток,  але  стала  практично
затребуваною. Мних Є.В. вважає, що ризик-менеджмент (управління ризиками) –
це  система  цілеспрямованих  дій  для  забезпечення  успішного  функціонування
суб'єктів  господарювання  з  урахуванням  факторів  ризику  на  основі  аналізу  і
оцінки їх дієвості та вибору і використання методів нейтралізації їх дії[2, с.215].
Відповідно,  Хохлов  Н.В.  говорив,  що  управління  ризиком  –  дисципліна,  яка
вивчає вплив на різні сфери діяльності людини випадкових подій, що завдають
фізичний і матеріальний збиток. А ще він сказав,  що  про управління ризиком
можна  говорити  як  про  методологію,  що  володіє  власним  набором  термінів,
класифікацією, єдиним підходом до аналізу різних ризиків[1,с.5,9]. Користін О.Є.
стверджує,  що  управління  ризиком  можна  охарактеризувати  як  сукупність
методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання
ризикових  подій  і  вживати  заходів  до  виключення  або  зниження  негативних
наслідків  настання  таких  подій[3,  с.300].  Отож,  на  нашу  думку,  ризик  –  це
ймовірність  виникнення  збитків  або  недоодержання  прибутків  порівняно  із
варіантом, що прогнозується, ризик-менеджмент – це прийняття такого рішення,
яке б могло зменшити наслідки цього ризику.

В  умовах  невизначеності  ринкового  середовища  будь-яка  господарська
діяльність   пов'язана  з  ризиком.  Прийняття  рішень  за  умов  невизначеності
характеризується  тим,  що  неможливо  однозначно  передбачити  наслідки  цих
рішень. Варіанти будь-якої економічної діяльності є варіантами з різним рівнем
очікуваного прибутку і характеризуються різною ймовірністю, що цей прибуток
буде  отриманий.  Така  непевність  призводить  до  того,  що  прибуток  стає
випадковою  величиною,  яку  можна  максимізувати  лише  за  ризиковими
гіпотезами.  Ризик  розглядають  як  економічну  категорію  і  як  критерій  оцінки
доцільності прийняття управлінських рішень. З огляду на це економічний ризик –
це  категорія,  що  пов'язана  з  подоланням  невизначеності  та  конфліктності  у
ситуації  неминучого вибору,  відображає міру (ступінь)  досягнення очікуваного
результату, невдачі та відхилення від цілей з урахуванням впливу контрольованих
та неконтрольованих чинників за наявності прямих та зворотних зв'язків. Ризик як
економічна  категорія  характеризується  такими  елементами:  об'єкт,  суб'єкт  і
джерело  ризику.  Об'єкт  ризику  —  економічна  система,  умови  і  результати
функціонування  якої  точно  не  відомі.  Суб'єктом  є  особа  з  повноваженнями
прийняття рішень щодо об'єкта ризику. Джерелом ризику є явища і процеси, які
зумовлюють невизначеність і конфліктність ситуації [2,с.216].

Отже, невизначеність є як джерелом прибутку, так і джерелом ризику як для
підприємства, так і для  країни в цілому. 

Сучасні ризики  є достатньо складним явищем. Ці ризики пов’язані, перш за
все,  з  небезпекою,  загрозою,  ненадійністю,  невизначеністю,  невпевненістю,
збитком.  Тому  головне  завдання  управління  сучасними  ризиками  полягає  не
тільки в уникненні ризику, а й у раціональному його управлінні, адекватній оцінці
структури й міри ризику, аналізі впливу на окремі сектори економіки. Адже всі
види  ризиків  взаємопов’язані,  а  їх  рівень  постійно  змінюється  під  впливом
динамічного оточення.

Саме ефективна система управління ризиками здатна забезпечити достатню
конкурентоспроможність та фінансову стійкість країни.
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ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ

ТРАНСФОРМАЦІЙ

Лісові  ресурси  -  це  сукупність  матеріальних  благ  лісу,  які  можна
використати без шкоди навколишньому середовищу і з найбільшою економічною
ефективністю. Всю різноманітність компонентів лісових ресурсів залежно від їх
призначення  й  особливостей  використання  можна  об’єднати  в  такі  групи:
сировинні  ресурси  деревного  походження  (деревина,  деревна  зелень,  кора),
ресурси недеревного походження (гриби, ягоди, плоди, горіхи, лікарські ресурси,
кормові та технічні  ресурси недеревної  рослинності  тощо),  ресурси тваринного
походження (корисна  та  шкідлива  лісова  фауна,  яйця,  мед,  роги диких тварин
тощо);  багатосторонні  корисні  функції  лісу  та  його  позитивний  вплив  на
навколишнє середовище.

В  умовах  незалежності  України  лісова  промисловість  має  особливе
значення для підвищення рівня забезпеченості держави та населення продукцією
лісового  комплексу  та  покрашення,  за  рахунок  збільшення  обсягів  лісових
насаджень, екологічної ситуації.

Значні  обсяги  деревини  Україна  не  добирає  у  лісах  неспеціалізованих
фондотримачів  (міських  лісів,  парків  тощо),  а  також у  захисних  смугах  полів,
річок і водоймищ.

 Проблеми пов’язані з використанням лісових ресурсів:
- недостатня лісистість території України, незначні запаси стиглого га

перестійного  лісу,  невисока  продуктивність  середньовікових  і  пристигаю  цих
лісів  створюють  труднощі  щодо  забезпечення  лісопромислового  комплексу
місцевою сировиною;

- неефективна  структура  споживання  деревини,  яка  формувалася
впродовж  довгих  років  функціонування  бюрократично-командної  системи
господарювання;
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- нераціональне використання деревини, яка заготовляється в процесі
рубок догляду за полосами вздовж залізничних і автомобільних доріг;

- екологічна криза,  дефіцитність  лісосировинних ресурсів  в Україні
завжди  спонукали  фахівців  до  пошуку  внутрішніх  сировинних  резервів  для
підвищення рівня самозабезпечення потреб країни за рахунок місцевих ресурсів,
поліпшення показників навколишнього середовища;

- однією з основних проблем українського лісового комплексу є те
що, ліс офіційно не визнається нерухомим майном, він вилучений із фінансового і
товарного обігу [2, c.9].

Не  сприяє  покращанню  ситуації  в  лісовому  господарстві  система
фінансування та методологія формування державного лісового доходу, за якими
лісовирощування  виявляється  збитковим  внаслідок  переливу  рентних  коштів  у
інші сфери, що є споживачами деревини. Це зумовлено саме невизнанням лісових
угідь  нерухомим  майном  та  вилученням  зазначених  природних  об’єктів  з
фінансового та товарного обігу.

Особливого  значення  набувають  дослідження  перспектив  розвитку
галузевої та інституціональної структур, де визначальний вплив мають фактори
зміни форм власності в процесі приватизації, пошук власного місця у ринковому
середовищі тощо.

Для визначення перспективних напрямків розвитку лісової промисловості
необхідно  обґрунтувати  напрямки  формування  сучасного  лісопромислового
комплексу  на  основі  галузевої  та  регіональної  структури  з  орієнтацією  на
задоволення попиту економіки держави та ринку на його продукцію при повному
і  ефективному  використанні  власного  виробничо-ресурсного  потенціалу.
Досягнення поставленої  мети можна забезпечити шляхом порівняння світового
досвіду лісогосподарювання із фактичним станом лісової галузі України.

Дослідження і розробка пропозицій щодо структурної перебудови лісового
комплексу  мають  велике  значення,  оскільки  проблему  задоволення  попиту
держави і окремих громадян на деревину та продукцію на деревній основі за умов
нестачі  власної  сировини  можна  поставити  на  друге  місце  після  вирішення
проблем забезпечення енергоносіями та газом.

Аналіз стану економіки лісового комплексу а також тенденцій і пропозицій
щодо  його  розвитку  доцільно  дослідити  за  двома  основними  підходами:
методичним та економічним.

Методичний підхід є необхідним у зв’язку з традиційними особливостями
організації лісогосподарського і лісопромислового виробництв у минулому коли
були гарантовані  поставки  лісоматеріалів  з  Росії  та  інших  регіонів,  а  власним
лісам  відводилася  природозахисна  роль  і  ресурси  використовувалися  не  на
інтенсивній  основі.  Промислова  переробка  деревини  та  структура  випуску
продукті  в  цілому  не  були  орієнтовані  на  конкурентні  умови  ринкового
господарювання  та  формування  ефективного  виробництва  з  урахуванням
ринкових законів (вартості, попиту, пропозиції, конкуренції).

З економічної та соціальної точок зору ліс та його ресурси є продуктом і
предметом праці, а з екологічної - засобом виробництва компонентів середовища і
регенеруючого  впливу  на  навколишнє  середовище,  тобто  ліс  є  товаром,  має
вартість,  належить  до  відновлюваних  природних  ресурсів,  а  тому  повинен
використовуватися в обсягах згідно з лісівничими принципами неперервності та
невиснажливості [3, c.16].

Стан справ, в якому сьогодні знаходиться лісовий комплекс можна назвати
дійсно критичним. Лісове господарство у сьогоденні зіштовхнулося з рядом таких
проблем  -  екологічна  криза,  дефіцитність  лісових  ресурсів,  конкуренція  з
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закордонними  виробниками  (якість  вітчизняної  продукції  у  порівнянні  із
закордонною не на нашу користь), недостача інвестиційних ресурсів, застарілість
техніки та технологій тощо. Розвиток ринкових умов господарювання поставив
перед  працівниками  лісового  господарства  складні  завдання  у  зв’язку  з
приватизацією  державного  майна  і  можливою  зміною  форм  організації
виробництва в комплексних лісогосподарських підприємствах [4, c.2].

Основними напрямками розв’язання проблем розвитку лісового комплексу
є: вдосконалення форм управління; комплексне використання наявних деревних
ресурсів  (власних  і  завізних);  інтенсифікація  відтворення  лісів  і  користування
лісом.

З  огляду  на  стан  навколишнього  середовища,  лісового  фонду  і
користування  ним,  на  необхідність  комплексної  переробки  лісосировинних
ресурсів,  вітчизняний  і  зарубіжний  досвід,  на  особливості  економіки  лісового
комплексу  в  умовах  ринкової  моделі  господарювання,  управління
лісогосподарським  і  лісопромисловим  виробництвом  в  Україні  доцільно
організувати  з  урахуванням  чіткого  поділу  функцій  між  структурними
формуваннями.

Реалізація запропонованої моделі управління лісовим комплексом можлива
за  умови  розробки  концепції  господарювання  в  галузі  та  відповідного  пакета
нормативних  матеріалів,  належного  доопрацювання  Лісового Кодексу,  а  також
становлення основних інститутів ринку, які в цілому повинні забезпечити ведення
робіт  по  відтворенню  лісів,  користуванню  лісосировинними  ресурсами  та  їх
промисловій переробці на науковій основі.  Трансформування існуючої  системи
може бути і частковим - у порядку експерименту у певних природно-економічних
зонах.
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Ефективність інвестицій - складна й багатоаспектна економічна категорія,
проведенню  комплексного  аналізу  та  оцінки  якої  присвячено  чимало  праць
вітчизняних та зарубіжних вчених.

В.  Олександренко  [3]  наголошує  на  тому,  що  побудова  інформаційної
моделі оцінки ефективності інвестиційного процесу в регіоні має базуватися на
системному  дослідженні  вхідних  і  вихідних  даних.  А  комплексний  аналіз  та
інтегральна  оцінка  ефективності  інвестиційної  діяльності  в  регіоні  повинен
здійснюватись у розрізі економічної, соціальної та екологічної ефективності.

Як  зазначає  О.  М.  Парфьонова  [4],  оцінка  ефективності  регіональних
інвестиційних проектів повинна відігравати ключову роль при виборі можливих
варіантів вкладання бюджетних грошових засобів в реалізацію проектних рішень,
оскільки це дозволить виконавчій владі мати уяву про те, якою ціною досягаються
поставлені  цілі.  Оцінка  та  вибір  владою  регіону  найкращого  із  варіантів
інвестиційних  проектів  повинні  здійснюватись  із  врахуванням  певної  системи
критеріїв. Зокрема критеріями комерційної ефективності є мінімізація затрат по їх
розробленню і реалізації. Критерієм оцінки бюджетної ефективності є позитивне
сальдо  регіонального  бюджету.  Крім  того,  критерії  комерційної  та  бюджетної
ефективності  відображають  економічні  інтереси  влади  щодо  співвідношення
затрат  і  результату  вкладення  бюджетних  коштів  у  реалізацію  інвестиційних
рішень.  Однак  вони  дозволяють  лише  визначити  лише  засоби,  необхідні  для
виконання  окреслених  цілей.  Критерії  оцінки  суспільної  ефективності  дають
уявлення про якісну сторону досягнутих результатів,  за ради яких розроблявся
інвестиційний  проект:  підвищення  доходів  населення,  покращення  умов  праці,
збільшення кількості робочих місць в регіоні та інші соціальні результаті, які в
кінцевому підсумку підвищують якість життя населення.

Ю. Ю. Верланов та О. Ю Верланов [1] наголошують на тому, що більш
універсальним  є  визначення  чутливості  економіки  регіону  до  інвестиційної
діяльності в ній. Гіпотетично припускається, що для кожного регіону, або для їх
групи  є  певний  поріг  чутливості  економіки  до  інвестицій.  Його  досягнення
означає отримання синергетичного ефекту у вигляді зростання ВРП у відповідь на
приріст інвестицій. Якщо таке зростання має місце, інвестиції можна розглядати
такими, що відповідають особливостям розвитку регіону за обсягом, галузевою
структурою  чи  за  рівнем  технологій.  Викликає  інтерес  комплексна  оцінка
ефективності залучення та використання інвестицій в економіку регіону з позиції
концепції сталого розвитку, запропонована О. Ю. Кононенко та А. Л. Мельничук
[2].

Аналізуючи різні  підходи до оцінки ефективності  вливання інвестицій в
економіку  регіонів,  можна  сформулювати  висновок,  що  найважливішими
якісними характеристиками цього процесу є:

− економічна ефективність, узагальнюючими критеріями якої виступають
обсяг  промислової  продукції,  вартість  основних  засобів,  обсяг  валового
регіонального продукту, обсяг експорту послуг, коефіцієнт покриття експортом
імпорту, рівень рентабельності операційної діяльності підприємств;

− соціальна  ефективність,  що  оцінюється  за  рівнем  доходів  населення,
рівнем безробіття, природним приростом населення;

− екологічна ефективність, показники якої враховують наслідки реалізації
інвестиційних проектів у регіонах для навколишнього природного середовища
(скидання  забруднених  зворотних  вод  у  поверхневі  водні  об'єкти;  викиди
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забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних
джерел забруднення; утворення відходів).

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

Крім  того,  інвестиції,  зазвичай,  сприяють  заходам  макроекономічної
стабілізації  та  дозволяють  вирішувати  соціальні  проблеми  трансформаційного
періоду.

Для  вітчизняних  підприємців  проблема  створення  ефективних  систем
передбачення інвестиційних ризиків ще потребує вирішення. При цьому важливо
враховувати  міжнародний  досвід  та  враховувати  те,  що  процес  становлення
практики  управління  інвестиційними  ризиками  ще  не  завершений,  а  завдання
створення універсальної методики не може бути вирішене в принципі, оскільки
кожне підприємство чи банківська установа по-своєму унікальні, орієнтовані на
власну  ринкову  нішу,  можливості  своїх  співробітників,  усталені  зв'язки.  Але
перспектива  кожного  суб'єкта  інвестиційної  діяльності  значною  мірою
визначається досконалістю систем управління інвестиційними ризиками.

Мінімізацію  інвестиційних  ризиків  необхідно  здійснювати  на  основі
відповідної  стратегії  підприємства,  яка  повинна  являти  собою  фінансово-
математичну  технологію  обґрунтування,  прийняття,  виконання  та  контролю
здійснення  управлінських  фінансових  рішень  щодо  реалізації  превентивних
заходів  фінансового,  організаційного  або  правового  характеру  з  метою
забезпечення  зіставлення  результативності  господарської  операції  суб'єкта
господарювання із відповідним рівнем інвестиційного ризику. 

На  нашу  думку,  стратегія  мінімізації  інвестиційних  ризиків  повинна
ґрунтуватись  на  використанні  сукупності  методів  і  прийомів  зменшення
можливих фінансових втрат.

Вибір  цих  методів  та  прийомів  значною  мірою залежить  від  специфіки
інвестиційної  діяльності  суб'єкта  господарювання,  стратегії  досягнення
пріоритетних цілей та конкретної ситуації.

З  сукупності  основних  стратегій  нейтралізації  інвестиційних  ризиків,
інвестору доцільно виокремлювати такі дві альтернативні форми: 

− стратегія уникнення ризику;

− стратегія утримання ризику.

Уникнення  ризику  полягає  у  розробці  внутрішніх  заходів,  які  повністю
виключають конкретний вид інвестиційного ризику. До таких заходів інвестору
перш за все слід віднести відмову від здійснення фінансових операцій з надмірно
високим  рівнем  ризику.  Але,  водночас,  при  цьому  підприємство  втрачатиме
запланований дохід і  прибуток від операції,  тобто виникне ризик упущеної ви-
годи. Тому використання такого способу захисту,  повинно здійснюватися дуже
виважено, з урахуванням усіх чинників впливу.

Однак варто зазначити, що існування безризикового сценарію здійснення
тієї чи іншої господарської операції в умовах невизначеності ринкового середо-
вища виглядає досить проблематичним, у зв'язку з чим прийнято говорити про
відносну безризиковість. Так, наприклад, у якості безризикових активів на ринку
цінних  паперів  можна  вважати  державні  цінні  папери.  В  Україні  безризикові
інвестиційні  проекти  є  доволі  рідкісним  явищем,  оскільки  на  рівень  ризику
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впливають різноманітні  чинники.  Зростання ступеня ризику в сучасних умовах
пов'язано  зі  зростаючою  невизначеністю  і  швидкою  мінливістю  економічної
ситуації у країні загалом і на інвестиційному ринку зокрема; із пропозицією, що
збільшується,  для  інвестування  приватизованих  об'єктів;  із  появою  нових  емі-
тентів і фінансових інструментів для інвестування та низкою інших чинників.

Також,  як  спосіб  нейтралізації  впливу  інвестиційних  ризиків  слід
використовувати  самострахування  та  комерційне  страхування  (страхування
фінансових ризиків із залученням страхових компаній);

У процесі самострахування інвестору варто створити певні резервні фонди
коштів, з метою фінансового покриття потенційних збитків (а також негативних
фінансових  результатів,  додаткових  витрат  фінансових,  матеріальних  та  інших
ресурсів). Для цього абсолютна величина фінансових ресурсів для покриття фі-
нансових  ризиків,  прийнятих  на  утримання,  безпосередньо  суб’єктом  господа-
рювання,  повинна розподілятись у просторі  та часі,  і  за рахунок певних відра-
хувань інвестору потрібно створити  спеціалізований фонд (резервний фонд), або
кілька фондів коштів.

Важливо,  що інвестори,  які  дотримуватимуться  агресивної  стратегії,  по-
винні мати значно більший портфель паперів,  в результаті  вони очікуватимуть
отримати  максимальний  дохід  від  нього.  Тому,  потрібно  підкреслити,  що пра-
вильно побудована стратегія нейтралізації  інвестиційних ризиків  та економічно
правильне застосування всіх наведених заходів захисту, дасть інвестору можли-
вість не лише протидіяти інвестиційним ризикам, а й їх передбачити. Отже, по-
дальші дослідженняв даному напрямі є актуальними і перспективними.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ЕКОНОМІЧНИХ І
ФІНАНСОВИХ ЗАДАЧ

Актуальною проблемою розвитку людства є ріст народонаселення на Землі
та  в  окремих  країнах  зокрема.  Проблема  народонаселення  тісно  пов’язана  з
проблемою природних ресурсів (продовольчих, сировинних, економічних, водних
та ін.), їх раціональним використанням та охороною.

Розвиток  національної  економіки  країни  спрямований  на  задоволення
потреб  населення.  Виробництво  товарів  народного  споживання  повинно
забезпечити населення продуктами харчування і промисловими товарами. Але це
у свою чергу залежить від наявності необхідних засобів виробництва та розвитку
техніки, який тісно пов’язаний з науковими досягненнями країни.

Проблема росту населення досліджується в різноманітних теоріях,  серед
яких  класичною  вважають  теорію  Мальтуса.  Згідно  теорії  народонаселення
Мальтуса існує тісний взаємозв’язок динаміки чисельності населення з обсягом
продовольчих  ресурсів  та  стихійними,  у  тому  природніми  та  політичними
катаклізмами.
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Нами  поставлена  і  розв’язана  задача:  встановити  взаємозв’язок  між
зростанням  (зменшенням)  народонаселення  країни,  виробництвом  товарів
споживання, технікою, виробництвом засобів виробництва і наукою.

Нехай t  – кількість людей країни в момент часу t ; t  – кількість людей

країни в деякий початковий момент часу 0t .
Тоді природно прийняти припущення, що зміна кількості населення в будь-

який момент часу є пропорційною кількості населення для даного моменту часу,
тобто

tл
t k

dt

d   ,                                                           (1)

де  лk  –  коефіцієнт  пропорційності,  який  залежить  від  часу  і  може  бути  як

додатній так і від’ємний.
Розв’язок диференціального рівняння (1) за початкової умови 0 t  при

0tt   має вигляд:

 
t

ot
л dttk

t e0 .                                                     (2)

Для короткого проміжку часу можна прийняти constkл  . Тоді розв’язок

(2) буде такий:
 0

0

ttk

t
лe   .                                                          (3)

Звідси бачимо, що  t  при  t , коли  0лk , і  0t  при  t ,

коли  0лk . Якщо  0лk , то популяція стійка, її чисельність  0 t  є сталою,

тобто 0 снл kkk , нk  – коефіцієнт народжуваності дорівнює коефіцієнту сk
смертності.

Малі  збурення  рівноважного  стану  0лk  приведуть  до  наближення
відхилень  чисельності  населення  від  положення  нестійкої  рівноваги.  Однак

існують обмеження темпу росту популяції,  які пов’язані  з її  чисельністю  t  в

момент  часу  t .  Це  означає,  що  існує  внутрішній  механізм  регуляції,  який
залежить від густини.

При швидкості змін чисельності населення

t
t

л
t k

dt

d 











max

1 ,                                                 (4)

де  max  – максимальна чисельність населення, яку може забезпечити оточуюче

середовище. Вираз 
max

1

t  являється мірою невикористаних ресурсів.

Інтегруючи це рівняння, отримаємо так зване рівняння логістичної кривої

 
  tk

tk

л

л
t exp1

exp

0max

max0





 .                                       (5)

Якщо  max0   , то чисельність популяції асимптотично наближається до

max  зверху.  Якщо  max0   ,  то  чисельність  популяції  асимптотично

наближається до max  знизу.
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Розглянемо  ще  одну  модель,  за  якою  швидкість  зміни  чисельності
населення рівна

t
t

л
t k

dt

d 

 




















2

max

1                                         (6)

Розв’язком диференціального рівняння (6) є
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.                             (7*)

Аналогічно  розглянемо  задачу  розвитку  показників  B  виробництва,
припускаючи,  що  швидкість  (темп)  показника  B  виробництва  пропорційна
показнику. Приходимо до диференціального рівняння:

,Bk
dt

dB
в                                                        (8)

розв’язок якого рівний:
  ,exp 00 ttkBB в                                           (9)

де  0B  –  показник  виробництва  в  момент  часу  0t ;  вk  –  коефіцієнт

пропорційності.
Рівень виробництва залежить від розвитку технічних засобів.
Припускаючи  пропорційність  між  швидкістю  розвитку  показника  T

техніки і показником T , отримаємо:
  ,exp 00 ttkTT T                                          (10)

де  0T  –  показник  розвитку  техніки  в  момент  часу  0t ;  Tk  –  коефіцієнт

пропорційності.
Розвиток технічних засобів залежить в свою чергу від розвитку показника

H  науки.
Припускаючи  пропорційність  між  швидкістю  розвитку  показника  H

науки і показника H , маємо диференціальне рівняння:

,Hk
dt

dH
н                                                                (11)

розв’язком якого є:
  ,exp 00 ttkHH н                                        (12)

де 0H  – показник науки в момент часу 0t ; нk  – коефіцієнт пропорційності.

Очевидно  показники  розвитку  населення,  виробництва,  техніки  і  науки
тісно пов’язані між собою. Для їх позитивного гармонійного розвитку необхідно,
щоб виконувалась умова:

нTвл kkkk  .                                                 (13)
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Якщо співвідношення показників  0000 ,,, HTВЛ забезпечує прогресивний

розвиток  суспільства  в  даній  країні,  то  параметри  нTвл kkkk ,,,  повинні
наближено бути однаковими:

нTвл kkkk  .                                                (13)

Аналогічні  моделі  можна  побудувати  для фінансових  задач.  Розглянемо
задачу  накопичення  рахунку  при  неперервному  нарахуванні  відсотків  на
депозитний початковий вклад 0U  на t  років під відсоток R  зростання величини

коштів щорічно. Тоді  
100
R

k  . Швидкість зростання капіталу пропорційна його

величині

Uk
dt

dU  .                                                              (15)

Для довільного моменту часу Nt 0 величина капіталу становить
kteUU  0 .                                                   (16)

Зростання капіталу відбуваєится за експоненціальним законом. Наприклад,
якщо  вклад  внесено  під  %10R  річних,  то  на  кінець  першого  року  рахунок
зросте  в  1,1052  рази,  після  10-ти  років  71828,2010 UU ,  після  20-ти  років
рахунок зросте в 7,3801 рази, після 30-ти років –  в 20,086, після 40-а років  – у
54,598 разів, після 50-ти років – у 148,41 рази, 60-ти – у 403,43 рази, 70-ти – у
1096,6 разів, 80-ти – у 2981,0 раз, 90-ти – у 8103,1 раз, 100 років – у 22026 раз.

Аналогічна закономірність спостерігається і для інвестованого капіталу.
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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Для  повноцінного  функціонування  рекреаційного  комплексу  України
необхідно  залучати  інвестиції  у  санаторно-курортну  сферу.  Залучені  інвестиції
повинні підвищити рівень комфортності закладів, їх реконструкцію і доведення
до рівня сучасних вимог, впровадження нових технологій лікування, підвищення
конкурентоспроможності  на  ринку  аналогічних  послуг,  збільшення  кількості
підприємств  які  працюють  з  цілорічним  завантаженням  та  зниження  вартості
путівок.  Тому  виникає  потреба  оцінки  інвестиційної  привабливості  санаторно-
курортних закладів України для подальшого ефективного їх функціонування.

На  інвестиційну  привабливість  санаторно-курортних  підприємств
впливають  різноманітні  чинники,  тобто  процеси,  явища,  події,  переважно
об’єктивного  характеру.  Проаналізувавши  останні  публікації  щодо  оцінки
інвестиційної  привабливості,  було  обрано  наступні  показники  для  рейтингової
оцінки  закладів  санаторно-курортного  комплексу  регіонів  України:  кількість
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розміщених у закладі, осіб; кількість фактично проведених ліжко-днів; коефіцієнт
використання місткості; середня кількість днів перебування, днів; загальна площа
закладів, кв.м; кількість закладів, одиниць.

Проте,  на  інвестиційну  привабливість  закладів  санаторно-курортного
комплексу обрані нами показники впливають по різному. Найбільш впливовими
показниками  виявилися  площа  санаторно-курортних  закладів  та  кількість
фактично  проведених ліжко-днів  у закладах  (коефіцієнт  кореляції  0,97).  Трохи
менший  вплив  на  інвестиційну  привабливість  мають  показники  кількість
оздоровлених осіб (коефіцієнт кореляції  0,95) та кількість санаторно-курортних
закладів у регіоні (коефіцієнт кореляції 0,70). Побудована кореляційно-регресійна
модель показала, що коефіцієнт використання місткості та середня кількість днів
перебування  у  закладі  мають  незначний  вплив  на  інвестиційну  привабливість
санаторно-курортного  комплексу  регіонів,  це  підтверджують  коефіцієнти
кореляції 0,04 та 0,20 відповідно. 

Результатом  проведених  розрахунків  є  побудований  рейтинг  областей
України  за  інвестиційною  привабливістю  закладів  санаторно-курортного
комплексу  без  врахування  і  з  врахуванням  вагових  коефіцієнтів.  Вагові
коефіцієнти  відповідають  коефіцієнтам  кореляції  між  основними  показниками
діяльності  закладів  санаторно-курортного  комплексу  та  доходами  відповідних
закладів (табл.1). 

Таблиця 1 
Вагові коефіцієнти для основних показників
 діяльності санаторно-курортних закладів 

Показники Вагові коефіцієнти
Кількість закладів, одиниць 0,20
Кількість оздоровлених, тис. осіб 0,23
Коефіцієнт використання місткості 0,02
Середня тривалість перебування, днів 0,05
Загальна площа закладу, кв.м. 0,25
Кількість фактично проведених ліжко-днів 0,25

Джерело: розроблено автором

Врахування  вагових  коефіцієнтів  мало  значний  вплив  на  побудований
рейтинг, це підтверджують різниці в рангах, які становили в окремих випадках 10
та -12, що є значною різницею.

Різниця  в  порахованих  рейтингах  представлена  на  рис.1,  де  зображено
місця областей України за двома методиками побудови рейтингу – із врахуванням
вагових коефіцієнтів та без врахування вагових коефіцієнтів.

За  рейтингом інвестиційної  привабливості  регіони  України  згруповані  у
чотири групи: з найвищим рівнем розвитку, з високим рівнем розвитку, середнім
та  низьким  рівнем  розвитку.  Представлений  розподіл  здійснено  на  основі
сумарного показника стандартизованих значень рейтингу із врахуванням вагових
коефіцієнтів.

Сумарний  показник  стандартизованих  значень  для  регіонів  з  найвищим
рівнем розвитку коливається в межах 1 – 4, сюди увійшли три регіони України:
АР Крим, Одеська та Донецька області. Для регіонів з високим рівнем розвитку
сумарний показник стандартизованих значень коливається в межах 0,5 – 1. Він
включає  в  себе  області:  Запорізьку,  Львівську,  Херсонську,  Миколаївську,
Дніпропетровську. Середній рівень інвестиційної привабливості характерний для
областей:  Вінницької,  Харківської,  Закарпатської,  Київської,  Луганської,
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Полтавської,  Волинської,  Житомирської,  Чернівецької  та міста Київ.  Сумарний
показник стандартизованих значень для них коливається в межах 0,2 – 0,4.
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Рис.1. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості санаторно-курортного
комплексу регіонів України у 2012 році

Джерело: побудовано автором

Для областей  з  найнижчим сумарним показником 0,1 – 0,2 характерний
найнижчий  рівень  інвестиційної  привабливості.  Сюди  увійшли  області:
Тернопільська,  Івано-Франківська,  Хмельницька,  Черкаська,  Рівненська,
Кіровоградська, Сумська, Чернігівська та місто СевастопольДля того щоб наочно
побачити, які зміни відбулися в рейтингу інвестиційної привабливості санаторно-
курортного комплексу областей України після застосування вагових коефіцієнтів
було побудовано персоніфіковану матрицю, яка наведена в табл.2. 

Вся  сукупність  регіонів  України  поділена  на  4  квадранти,  до  першого
квадранту увійшли перших три позиції рейтингу інвестиційної привабливості (АР
Крим, Одеська та  Донецькі  області),  до  другого квадранту  увійшли наступних
п’ять  позицій  рейтингу  без  врахування  вагових  коефіцієнтів  (Львівська,
Запорізька,  Вінницька,  Житомирська,  Херсонська  області).  Третій  квадрант
включає в себе Закарпатську, Луганську, Харківську, Тернопільську, Полтавську,
Дніпропетровську, Хмельницьку, Київську, Волинську, Миколаївську області та
м. Київ. До четвертого квадранту увійшли регіони, які в рейтингу інвестиційної
привабливості займають останні позиції: Чернівецька, Рівненська, Сумська, Івано-
Франківська, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ. 

Побудована матриця дозволяє зробити висновок про те, що зберегли свої
позиції усі регіони першого квадранту – АР Крим, Одеська та Донецька області.
Основні показники діяльності цих регіонів є найвищими по Україні, тому вагові
коефіцієнти не вплинули на їх місце в рейтингу. У другому квадранті зберегли
свої позиції Львівська, Запорізька та Херсонська області; у третьому – Харківська,
Закарпатська, Київська, Полтавська, Луганська, Волинська області та м. Київ; у
четвертому  квадранті  –  Івано-Франківська,  Черкаська,  Рівненська,
Кіровоградська, Сумська, Чернігівська області та м. Севастополь. 

Як  бачимо,  з  другого  квадранту  два  регіони  погіршили  свої  позиції  у
рейтингу  і  перемістилися  до  третього  квадранту  (тобто  від  високорозвинених
регіонів до регіонів з середнім рівнем розвитку), це Вінницька та Житомирська
області.  Характерно,  що  Житомирська  область  знизилась  в  рейтингу  на  10
позицій – цей показник є максимальним для усіх регіонів.
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З  третього  квадранту  два  регіони  покращили  свої  позиції  в  рейтингу,
перемістившись у другий квадрант (з високим рівнем розвитку) – Миколаївська
область,  яка  перемістилась  на  12  позицій  вгору  та  Дніпропетровська.
Тернопільська та Хмельницька області  від регіонів  з  середнім рівнем розвитку
опустилися в рейтингу до слаборозвинених регіонів.  

Таблиця 2

Персоніфікована матриця рангів регіонів України за рейтингом інвестиційної
привабливості санаторно-курортного комплексу у 2012 році (у дужках зазначено

рейтинг із урахуванням ваг)

Перший квадрант Другий квадрант
АР Крим 1 (1) 
Одеська 2 (2) 
Донецька 3 (3)   

Львівська 4 (5)          
Запорізька 6 (4)       
Херсонська 8 (6)

  

Вінницька 5 (9) 
Житомирська 7 
(17)  

Третій квадрант Четвертий квадрант

 

Миколаївська 19 (7)   
Дніпропетровська 14 
(8)   

Харківська 11 
(10)       м. Київ 
15 (11) 
Закарпатська 9 
(12)  Київська 17
(13) Полтавська 
13 (12) 
Луганська 10 
(15) Волинська 
18 (16)

Тернопільська 12 (19)
Хмельницька 16 (21) 

Чернівецька 20 
(18)

Івано-Франківська 
23 (20) Черкаська 26
(22) Рівненська 21 
(23) Кіровоградська 
24 (24) Сумська 22 
(25)              
 м. Севастополь 25 
(26) Чернігівська 20 
(27)

Джерело: розроблено автором 

У четвертому квадранті лише один регіон піднявся в рейтингу до середньо
розвинених регіонів  –  це  Чернівецька область,  яка піднялася  в  рейтингу на  2
позиції. 

Особливості  розвитку  регіонального  курортного  комплексу  України
визначаються  різноманітністю  запасів  природних  лікувальних  ресурсів.
Південний  берег  Криму –  один з  основних  кліматичних  рекреаційних  районів
України. Тривалість сонячного сяйва,  комфортні погодні умови, які створюють
можливість  цілорічного  функціонування  санаторіїв  та  насиченість  повітря
фітонцидами і морськими солями сприяли формуванню на південному узбережжі
Криму  близько  двадцяти  приморських  кліматичних  курортів  та  курортних
місцевостей:  Алупка,  Алушта,  Гаспра,  Гурзуф,  Коктебель,  Кореїз,  Лівадія,
Масандра,  Сімеїз,  Судак,  Феодосія,  Форос,  Ялта та інші.  Саме тому,  АР Крим
займає  перше  місце  за  інвестиційною  привабливістю  санаторно-курортного
комплексу серед регіонів України. 

Одні  з  найкращих  рекреаційних  території  України  зосередженні  на
узбережжі Чорного та Азовського морів, що й пояснює такий високий показник
Одеської  області  у  рейтингу  інвестиційної  привабливості  областей  України.
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Одеська група курортів  широко застосовує  мулові  грязі  як  самостійно,  так  і  у
поєднанні  з  іншими  лікувальними  факторами.  На  півночі  Донецької  області  є
прояви  залізистих  мінеральних  вод  які  використовуються  у  якості  лікувально-
столових. 

Мінеральні води з підвищеним вмістом органічних речовин поширені на
території  Львівської,  Тернопільської,  Хмельницької,  Чернівецької  та  Івано-
Франківської областей. Саме ці прісні води принесли світову славу оздоровницям
Трускавця.  На  базі  їх  використання  розвивається  курортне  господарство
Сатанова,  Східниці;  функціонують  санаторії  «Україна»  (Хмельницька  обл.),
«Збруч» (Тернопільська обл.).

Закарпатська  область  відома  своїм  санаторієм  «Гірська  тиса»  який
використовує  для  лікування  Миш'яковисті  мінеральні  води  і  має  лише  два
світових аналоги. Також до території Закарпаття належать джерела вуглекислих
мінеральних вод, які широко використовуються на розлив.

У  північній  та  західній  частинах  України  поширені  торфові  лікувальні
грязі,  які  знайшли  застосування  на  курортах  Шкло,  Моршин,  Хмільник,
Миргород, Горинь, Любень Великий, Черче, у водолікарнях відповідних областей.
Дуже  негативний  вплив  на  використання  торфових  лікувальних  грязей  мала
аварія на ЧАЕС [1]. 

Особливі кліматичні умови склалися в гірських районах України: Карпатах
та  Кримських  горах.  Кліматичні  умови  Карпат  є  більш  комфортними  для
організації  зимових  видів  рекреації,  а  передгірних  районів  та  Закарпаття,  як
зимових,  так  і  літніх.  Важливими кліматичними  курортами регіону  є  Ворохта,
Косів,  Шешори,  Яремча,  Ясиня,  Яблуниця,  Славське,  Сойми,  Чинандієве,
Кобилецька  Поляна  тощо.  В  межах  гірсько-кримської  кліматичної  області
розташований кліматичний курорт Старий Крим [2].

Отже,  запропонований  рейтинг  областей  України  за  інвестиційною
привабливістю закладів  санаторно-курортного комплексу економічно  обґрунтує
доцільність залучення інвестицій та дасть можливість спрогнозувати економічний
та соціальний ефект від реалізації інвестиційних проектів.
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Сучасні тенденції в економіці України викликають необхідність по-новому
сприймати  найважливіший  економічний  ресурс  суспільства  –  людину.
Особистість людини є одним із найважливіших складників людського потенціалу
і  національного  багатства.  Розвиток  людського  потенціалу,  як  вирішальна
передумова  соціально-економічної  стабілізації,  стає  основою  забезпечення
продуктивності  національної  економіки.  Зміна  системи  господарювання  та
кризові  явища  в  економіці  України  негативно  вплинули  на  соціально-трудову
сферу країни  загалом і  на  розвиток  її  людського потенціалу  зокрема.  Помітне
зниження  рівня  життя  населення,  демографічна  криза,  зменшення  чисельності
зайнятих,  збільшення  масштабів  відкритого  і  прихованого  безробіття,  інші
негативні  тенденції  вказують  на  необхідність  вироблення  такої  державної
політики  щодо  управління  розвитком  людського  потенціалу,  яка  б  сприяла
призупиненню  цих  тенденцій  та  зменшила  напругу  на  національному  і
регіональних ринках праці.

Сьогодні  актуальна  думка  державного  секретаря  США,  Кондолізи  Райс,
яка  наголосила,  що  в  19-у  столітті  велич  країн  залежала  від  того,  що  можна
викопати з землі, в 20-у столітті – наскільки ефективні промислові процеси, яка
продуктивність праці і скільки продукції можна зібрати на конвеєрі, то в 21-му
столітті  все  залежить  від  людського  потенціалу,  освіти  та  інновацій.  Тому  в
різнопланових  наукових  дослідженнях  основна  увага  має  бути  звернена  на
проблеми цього потенціалу, процеси його управління, розвитку та реалізації.

Проблематиці  комплексного  оцінювання  розвитку  людського  потенціалу
присвячено  багато  наукових  праць  і  розглянуто  в  працях  таких  вітчизняних
вчених, як О. Амоша, С.Бандура, Г. Башнянин, Д. Богиня, В. Брич, С. Гринкевич,
О. Грішнова, М.  Долішній, Л. Ємельяненко, С. Злупко, А. Колот, О. Кендюхова,
Є. Лібанова,  І.  Малий,  І.  Михасюк,  В.  Мікловда,  І.  Мойсеєнко,  О.  Новікова,
І. Петрова, С. Пирожков, М. Пітюлич, В. Приймак, У. Садова, О. Стефанишин та ін.
Аналіз  опублікованих  праць,  матеріалів  наукових  конференцій,  присвячених
дослідженню  цієї  багатогранної  проблеми,  показав,  що,  незважаючи  на  значні
досягнення  в  теорії  і  практиці  управління  процесами  розвитку  людського
потенціалу суспільства, багато питань ще потребують свого вирішення. 

Людський  потенціал  –  це  людський  капітал  плюс  соціально-економічні
умови його формування, розвитку і використання. Тобто людський потенціал крім
економічного аспекту вкладень у людину враховує соціальне середовище, котре
формує особистість цієї людини, а також її якість життя.

Ми погоджуємось з Стефанишин О.В. у тому, що людський потенціал – це
здатність, можливість і потреба людей працювати в умовах постіндустріального
суспільства, основою якого є інформаційно і інтелектуально місткі технології [5].

Е.Лібанова  разом з  співробітниками  Інституту  демографії  та  соціальних
досліджень НАН України комплексно дослідила складові людського розвитку та
показники, що його характеризують, вивчила особливості сучасного стану цього
розвитку  в  Україні,  його  соціальні  ризики  та  загрози  [3].  На  цих  чинниках
наголошують і інші науковці [2, 4].

Людський  потенціал  крім  економічного  аспекту  вкладень  у  людину
враховує соціальне середовище, котре формує особистість цієї людини, а також її
якість життя. Для вироблення ефективного механізму управління процесами його
розвитку  потрібне  розуміння  його  компонентної  структури.  Досліджуючи
компонентну  структуру  людського  потенціалу  можна  зробити  висновок,  що
значна  частина  науковців  займалась  цією проблемою,  тому  ми виділяємо  такі
компоненти  ЛП: демографічну,  духовну,  активнісну,  інформаційну,  екологічну,
економічну, мотиваційну, соціальну і освітню, а також компоненту здоров’я. 
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Управління  розвитком  людського  потенціалу  виконують  на
загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях та на рівні підприємств.
Об’єктом цього управління є соціально-економічні та організаційні відносини, що
складаються  в  суспільстві  з  приводу  підвищення  якості  життя  населення,
формування, відтворення та використання ресурсів праці,  а суб’єктом – органи
управління всіх рівнів, які відповідальні за ці дії.

Сьогодні  для  управління  розвитком  людського  потенціалу  потрібне
інформаційне, організаційне, наукове, фінансове, кадрове, правове і нормативне
забезпечення. Кожне з цих забезпечень є важливе проте одним з найважливіших є
інформаційне забезпечення. Оскільки для ефективного прийняття управлінських
рішень потрібна оперативна, відкрита, привселюдна і достовірна інформація про
рівень розвитку цього потенціалу. 

Розвиток людського потенціалу значною мірою залежить від можливості
його реалізації. Адже в процесі праці людина не тільки реалізує свої можливості,
а  й  примножує  їх.  Тому  управління  розвитком  ЛП  нерозривно  зв’язане  з
регулюванням ринку праці. Разом з можливістю державного регулювання треба
враховувати  його  здатність  до  саморегулювання  для  цього  проводимо  оцінку
показника  еластичності,  тобто  гнучкості  ринку  праці,  який  фіксує  чутливість
співвідношення  між  попитом  і  пропозицією  робочої  сили  на  дисбаланс  між
рівноважною і фактичною заробітною платою [1].

Держава через відповідні органи управляє системою розвитку людського
потенціалу,  впливає  на  демографічні  процеси,  здійснює  підготовку  і
перепідготовку  кадрів,  удосконалює  організаційно-правові  форми  праце
забезпечення,  регламентує  і  контролює  використання  трудових  ресурсів.
Управління  ЛП  здійснюється  на  основі  законів  України  та  програм  уряду  за
допомогою суб’єктів - державних органів, профспілок, підприємств та трудових
колективів.  Головним  завданням  державної  системи  управління  розвитку
людського потенціалу є прийняття законів, контроль за їх виконанням, розробка і
реалізація політики та рекомендацій з питань освіти, здоров’я, культури та якості
життя  людини. Сьогодні  на  державному  рівні  в  Україні  цим  управлінням
займаються органи законодавчої, виконавчої та судової влади різних рівнів.

Законодавча  влада  України  представлена  Верховною Радою яка  формує
різні комітети, у тому числі ті, що займаються проблемами розвитку людського
потенціалу. Серед них комітет з питань науки і освіти, охорони здоров’я, свободи
слова та інформації, соціальної політики та праці, сім’ї, молодіжної політики та
спорту. Верховна Рада приймає закони, визначає засади внутрішньої і зовнішньої
економічної  політики,  затверджує  загальнодержавні  програми  економічного,
соціального, науково-технічного розвитку, охорони довкілля, формує Державний
бюджет та приймає інші рішення.

Виконавчу  владу  в  Україні  здійснює  Кабінет  Міністрів,  який  формує
міністерства,  комітети,  відомства,  що  спеціалізуються  на  вирішенні
функціональних завдань та реалізує виконання законів.

Третьою складовою державної політика України, щодо системи управління
процесу розвитку людського потенціалу є органи судової влади різних рівнів, які
представлені Міністерством юстиції та конституційним, верховним, арбітражним
судами.  Це судові  органи,  які  здійснюють  правосуддя,  вирішення  конфліктів,
пов'язаних з застосуванням трудового законодавства.

Отже,  з  проведених досліджень  можна зробити  висновок,  що необхідно
впроваджувати зміни в систему управління процесами розвитку ЛП. Економіка
України  безпосередньо  залежить  від  розвитку  людського  потенціалу,  тому
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необхідно  збільшувати  обсяги  державного  фінансування  освіти,  наукових
досліджень, охорони здоров’я, а також духовного і фізичного розвитку населення.

Література
1.  Балацкий  Е.  В.  Гибкость  рынка  труда:  опыт  макроэкономической

оценки / Е. В. Балацкий // Мировая экономика и международные отношения. –
1998. – № 2. – С. 80-90. 

2. Гинда О. М.. Управління процесами розвитку та реалізації людського
потенціалу в економіці України : монографія / В. І. Приймак, О. М. Гинда. – Л. :
РАСТР 7, 2013. – 438 с.

3. Лібанова  Е.М.  Людський  розвиток  в  Україні:  інноваційний  вимір
(колективна  монографія)  /  За  ред.  Е.  М.  Лібанової.  –  К.:  Ін-т  демографії  та
соціальних досліджень НАН України, 2008. – 383 с.

4. Новікова  О.  Ф.  Людський  потенціал:  механізми  збереження  та
розвитку: монографія. НАН України. Ін-т економіки пром-сті / О. Ф. Новікова, О.
І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. – Донецьк, 2008. 468 с.

5. Стефанишин  О.  В.  Людський  потенціал  економіки  України:
монографія.  /  Стефанишин  О.  В.  –  Львів:  Видавничий  центр  ЛНУ  ім.  Івана
Франка, 2006. – 315 с. 

В.М. Гринькевич,  
доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП. 

О.В. Сверида, 
студентка Львівського інституту МАУП

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ В ІНДУСТРІЇ КРАСИ ТА ЗДОРОВ’Я: СОЦІАЛЬНА
СТРУКТУРА, МОТИВАЦІЯ ТА РОЗВИТОК

Одним  із  проявів  суспільних  трансформацій  як  у  глобальній,  так  і
національній  економіці  України,  є  розвиток  нових секторів  економіки.  Такими
секторами є ІТ, індустрія гостинності, індустрія краси та здоров’я. Особливістю
цих  секторів  є  комплексний  характер  послуг,  які  надають  суб’єкти
підприємництва  для  задоволення  особливих  індивідуальних  чи  суспільних
потреб.

Розвиток нових секторів економіки обумовлює нові вимоги до людських
ресурсів, які здійснюють свою діяльність у них. Яскравим прикладом є індустрія
краси  та  здоров’я.  Підтвердження  особливостей  та  нових  вимог  до  людських
ресурсів  в  індустрії  краси  та  здоров’я  є  поява  нових  професій  у  державних
стандартах України, зокрема у Класифікаторі професій. 

Згідно   з  внесеними  змінами  до Класифікатора  професій  у  2008  році  у
переліку  офіційних  найменувань  з’явилось  247  нових  професій,  серед  них:
консультант з питань здорового способу життя (код професій 2351.2), фахівець з
організації  побутового  обслуговування  (3439),  інструктор  з  аеробіки  (3475),
фітнес-тренер (3475), ресепшіоніст (4222). 
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Очевидно,  що  активне  зростання  суб’єктів  бізнесу  в  індустрії  краси  та
здоров’я  зумовлює  актуальність  питання,  пов’язаного  з  моделями  управління
людськими ресурсами у цьому виді бізнесу.

Метою даного дослідження є виявлення та характеристика особливостей
реалізації  основних  функцій  та  етапів  управління  людськими  ресурсами  в
індустрії краси та здоров’я. Основними завданнями дослідження є: 1) визначити
типи  організацій,  які  надають  послуги  в  індустрії  краси  та  здоров’я;  2)
охарактеризувати  основні  типи  професій  у  соціальній  структурі  людських
ресурсів  індустрії  краси  та  здоров’я;  3)  висвітлити  особливості  мотивації  та
розвитку персоналу підприємств в індустрії краси та здоров’я.

Практичний досвід співавтора у сфері послуг з краси та здоров’я, а також
вивчення публікацій з питань економіки та ринку послуг, дає підстави визначити
такі основні типи суб’єктів бізнесу в індустрії краси та здоров’я:

 Перукарні;
 Салони-перрукарні;
 Салони краси;
 Студії краси;
 Косметологічні центри (косметологічні кабінети);
 SPA-салони;
 Солярії;
 Фітнес-клуби;
 Спорткомплекси;
 Тренажерні зали;
 Басейни;
 Аквапарки;
 Масажні кабінети.

Наведена типологія суб’єктів бізнесу в індустрії краси базується на змісті
відповідних послуг, а також їх обсязі. Зокрема, якщо басейн призначений суто для
плавання та заняття спортом, то аквапарк відрізняється значно ширшим спектром
розважальних  послуг  на  воді,  а  відповідно  -  інфраструктурою,  водними
атракціонами (водяні гірки, поливалки, басейни з вежею, фонтани, «ледача річка»
та інші водні розваги). 

Перукарня відрізняється від салону краси чи студії краси значно меншим
спектром  послуг,  які,  як  правило,  обмежуються  лише  доглядом  за  волоссям.
Підприємці охоче відкривають перукарні навіть у найвіддаленіших мікрорайонах
міста.  Це  обумовлено  тим,  що  перукарські  та  косметичні  послуги  –  одні  з
найбільш рентабельних у даній сфері. 

За  вартістю  та  якістю  послуг  в  індустрії  краси  та  здоров’я  організації
прийнято розподіляти на три класи [1]: 

 економ-клас (низька ціна); 
 бізнес-клас (середня ціна); 
 VIP-клас (висока ціна). 

Відповідно на вартість послуг впливають: місце розташування, наявність
місця  для  паркування,  зовнішній  вигляд  будинку,  реклама,  інтер’єр,  зовнішній
вигляд співробітників, рівень фахівців, сервіс.

Соціальна  структура  персоналу  в  індустрії  краси  та  здоров’я  може
досліджуватися  за  різними  ознаками:  віком,  освітою,  статтю,  але  основою  є
професійний склад.  Типологія  основних професійних  назв  категорій  персоналу
на підприємствах індустрії краси та здоров’я наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1 
Типи підприємств та персоналу в індустрії краси та здоров’я 

Тип підприємства Професії основного персоналу:

Перукарні, салони краси

Перукар
Візажист-стиліст 
Манікюрник та педикюрник
Провізор-косметолог

Фітнес-центри
Інструктор з аеробіки
Інструктор навчально-тренувального пункту 
Хореограф

Аквапарки, басейни
Інструктор з плавання
Рятувальник
Інструктор з експлуатації спортивних об’єктів

Складено  автором  з  використанням  Класифікатора  професій [2]  та  сайтів  з
пошуку роботи [8; 9].

Соціальний портрет працівника перукарні чи салону краси – це жінка віком
від  20  до  40  років  зі  спеціальною  освітою  відповідного  напряму  та  досвідом
роботи  не  менше  1  року.  Основою  мотивації  персоналу  в  індустрії  краси  та
здоров’я є відрядна система оплати праці, яка базується на кількості та обсягах
наданих  послуг,  а  також  додаткових  виплатах.  Такі  виплати  передбачені  за:
роботу в понаднормовий час, надання послуг за місцем перебування клієнта.

Однією  з  проблем  у  досліджуваній  сфері  є  достатньо  високий  рівень
конкуренції  і  виграє  в  конкурентній  боротьбі  той,  хто надає  якісні  послуги  за
прийнятну  ціну.  Якість  цих  послуг  залежить  від  цілої  низки  чинників,  але,
насамперед, від освіти, кваліфікації та досвіду працівника.

У дослідженні зроблена спроба систематизувати основні заклади освіти, на
Львівщині, які забезпечують професійний розвиток персоналу в індустрії краси та
здоров’я. Результати наведені у таблиці 2.

Таблиця 2
Заклади, що здійснюють підготовку та підвищення кадрів для роботи у сфері

послуг краси та здоров’я 

Назва Місце розташування Напрями навчання
Львівська філія 
Київського націо-
нального університету 
культури і мистецтв

м. Львів,
вул.Кушевича 5

перукарське мистецтво та 
декоративна косметика, дизайн 
(одягу, середовища), режисер 
телебачення, звукорежисер

Технологічний коледж 
Національного 
університету «Львівська 
політехніка»

м. Львів,
вул.О.Кульчицької 2,

вул.Демнянська 15

перукарське мистецтво та 
декоративна косметика, дизайн 
(одягу та середовища)

Міжнародна школа 
медичної косметології

м. Львів, вул. Нечуй-
Левицького, 2

медична косметологія, ін'єкційні 
методики в естетиці обличчя та 
тіла, контурна пластика, 
загальний та антицелюлітний 
масажі

Навчальний центр 
"Beautiful Life"
 

м. Львів, вул.
Окружна, 57а (2

пов., 201 оф.)

класичний манікюр та педикюр; 
апаратний манікюр та педикюр; 
курси перукарів; курси візажу; 

218



масаж; косметологія; курси 
перманентного макіяжу; курси 
нарощення вій; курси епіляції

Школа "Майстер-клас"
м. Львів, вул.

Мартовича, 8 (центр)

курси масажу; перукаря-модель-
єра; візажиста-стиліста; комето-
логії; манікюру; педикюру; 
перманентний макіяж (татуаж); 
курси нарощення волосся та 
нігтів

Курси фітнес 
інструкторів "Олімпія"
 

м.Київ:
- вул. Фрунзе, 12;
- вул. Спаська, 5;

- вул. Бориспільська,
10;

- вул. Бориспільська,
8

групові та персональні курси 
універсального тренера; курси 
для тренерів тренажерного залу;
 курси для фітнес тренерів: 
пілатес, аеробіка, танцювальна 
аеробіка, степ аеробіка, 
каланетика, бодіфлекс, стрип, 
силовий тренінг

Складено авторами за даними офіційних сайтів навчальних закладів [3; 4; 6; 7; 10]

Складений  у  таблиці  2  перелік  закладів,  які  здійснюють  у  м.  Львові
підготовку та підвищення кваліфікації персоналу для роботи у сфері послуг краси
та здоров’я, може слугувати основою як для керівництва підприємств у цій сфері,
так  і  для  кожного  з  його  працівників  у  формуванні  власної  програми
професійного розвитку та кар’єрного зростання.

Результати  проведеного  дослідження  дають підстави  сформулювати такі
висновки:

У  ринковій  економіці,  у  тому  числі  вітчизняній,  формується  відносно
новий  сектор  індустрії  краси  та  здоров’я,  економіко-статистичну  оцінку  якого
можна  здійснити  на  основі  даних  про  діяльність  суб’єктів  бізнесу  за  такими
видами (відповідно до КВЕД-2010): 1) надання послуг перукарень і салонів краси;
2)  діяльність  по  забезпеченню  фізичного  комфорту;  3)  діяльність  спортивних
клубів,  фітнес-центрів  та  інших  видів  подібної  діяльності  у  сфері  спорту;  4)
організовування різних видів відпочинку та розваг. 

Вимоги до персоналу, його мотивації та професійного розвитку в індустрії
краси та  здоров’я значною мірою залежать  від  потреб клієнтів,  а  також класу
закладу.  Водночас  у  цій  сфері  дуже  поширеною  є  практика  професійного
розвитку  з  власної  ініціативи.  Цьому сприяє  активний  розвиток  різноманітних
шкіл професійної майстерності, які надають додаткові освітні послуги в індустрії
краси та здоров’я. 
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О. В. Делія, доцент кафедри управління персоналом
 та економіки праці ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПЕРІОД СУСПІЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

Сучасний світ переживає складний період різноманітних, неоднакових за
змістом  та  наслідками  трансформацій.  На  тлі  історичних  викликів  виникає
потреба у пошуку механізмів переходу до нового і  безпечного розвитку,  нової
якості  суспільної  життєдіяльності.  Беззаперечно,  кожна  суверенна  країна  має
власну  траєкторію  такого  поступу.  У  контексті  модерних  трансформаційних
процесів в Україні, які без перебільшення справили помітний вплив на майбутнє
всієї  світової  спільноти,  ставши  епохальними  подіями,  набувають  особливої
актуальності процеси зміни основ і механізмів управління розвитком держави і
суспільства.

Відхід  у  минуле  радянської  управлінської  парадигми,  коли
відповідальність  за  рівень  життя  населення,  за  визначення  стратегії  і  тактики
розвитку суспільства перебирався на себе державними органами, зумовив пошуки
форм та методів конструювання адекватної системи соціального управління, яка б
створила можливість ефективного співіснування суспільства і влади. Йдеться про
розвиток системи місцевого самоврядування, яке в силу своєї природи виступає
сполучною ланкою між населенням і державними структурами, воно служить не
тільки  ефективним  інструментом  локальної  політики,  але  і  є  не  менш  дієвим
способом конструктивної самоорганізації населення.
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Соціальна історія людства свідчить про винятково важливу роль процесів
самоорганізації населення у стабільному функціонування суспільства. В  сучасних
умовах  глибинних  суспільних  трансформацій  в  Україні  левова  частина
суспільства виявила свою готовність та здатність виступати активним суб’єктом
соціальних  відносин,  особисто  чи  у  взаємодії  з  іншими  людьми  справляти
перетворюючий вплив на соціальні умови власного існування. Тому становлення
системи  самоврядування  від  розгалуженої  мережі  вільних  асоціацій  та
громадських  організацій  до  прямої  демократії  дозволяє   знайти  підґрунтя  для
розбудови рівноважної системи «влада – суспільство».

Слід також зазначити, що нова соціальна реальність унеможливлює просте
запозичення  форми  розвитку  місцевого  самоврядування,  орієнтуючись  на  вже
існуючи  західні  його  моделі,  йдеться  про  наповнення  останньої  власним,
унікальним,  незапозиченим  змістом. Для  вирішення  виникаючих  в  процесі
суспільної  трансформації  проблем  та  подолання  взаємного  відчуження
суспільства  і  влади,  необхідно  визначити  умови  взаємного  співіснування  та
розвитку.  Однією із  найважливіших  умов  такого  взаєморозвитку  є  завдання  із
формування  нової  еліти,  оскільки  в  Україні,  як  і  в  більшості  пострадянських
країн,  не  відбувся  процес  справжнього,  докорінного  оновлення  еліт.  Іншою
важливою  умовою  є  конструювання  та  підтримка  поступального  розвитку
місцевих  громад,  заснованих  на  принципах  солідарності.  Також  важливим
завданням,  яке  необхідно  вирішити  з  метою  встановлення  конструктивного
діалогу  між  владою  різних  управлінських  рівнів  і  суспільством  є  завдання  з
організації  каналів  ефективного  зворотного  зв'язку,  який  може  вестися  як  у
офіційний  спосіб,  так  і  з  використанням  будь-яких  неформальних  каналів
комунікації.

Завдання  місцевого  самоврядування  на  сучасному  етапі  історичного
розвитку  нашої  держави  полягає  у  самоінституціалізації  як  системи.  Умовою
успішності  процесу  пошуку  шляхів  громадянської  злагоди,  є  громадська
активність  громадян,  насамперед  ,  на  місцевому  рівні.  Громадські  форми
самоврядування не входять в структуру органів місцевого самоврядування мають
значення  інституційної  складової  системи  місцевого  самоврядування.  Таким
чином, оптимальною є модель місцевого самоврядування, що передбачає баланс
трьох суб'єктів: держави, місцевої влади та громадських організацій, які повинні
гармонійно поєднувати принципи управління, самоврядування та самоорганізації.

  
О.А. Закладній

викладач кафедри економіки та підприємництва
Луганського інституту МАУП

СУЧАСНИЙ БІЗНЕС В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ:
АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ І БЕЗПЕКИ

В  останні  роки  значно  збільшився  інтерес  суспільства  до  соціально-
економічних  процесів,  що  відбуваються  у  сфері  управління  вітчизняними
підприємствами.  Не тільки практики-управлінці,  а  й соціологи,  консультанти  з
управління  переосмислюють  сформовані  практики  управління  та  їх  вплив  на
економічне  життя  суспільства.  Особливої  актуальності  набувають  проблеми
підвищення  соціальної  відповідальності  бізнесу,  ефективності  діяльності
підприємств,  проблеми  формування  у  господарюючих  суб'єктів  соціально
орієнтованих установок.
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Головне  питання,  що  безпосередньо  пов'язано  з  ефективним  розвитком
підприємств будь-якого типу - це економічна безпека бізнесу.  На сьогоднішній
день склалася складна ситуація в Україні, яка неодмінно вимагає замислитися над
питаннями безпеки бізнесу. Конкретніше розглядаючи це питання слід зазначити,
що в економічній  безпеці мають потребу  як  юридичні  та  фізичні  особи,  так  і
інтереси власності фірм або компаній.

Економічна  безпека  -  сукупність  заходів  (організаційних,  правових,
режимних,  технічних,  інформаційних),  спрямованих на досягнення  достатнього
рівня  безпеки  від  впливу  різних  загроз  внутрішнього  і  зовнішнього
середовища[4].

Кожне окреме підприємство має свою особливість ведення бізнесу, яка, як
правило,  ґрунтується  на  нормах  і  цінностях  самого  засновника.  А  економічна
безпека  підприємств  дарує  таку  можливість.  Головне  правило  -  вміло
використовувати всі складові  справи, а також ефективно складати сукупність з
правильними пропорціями корпоративного ресурсу. Дуже часто багато керівників
і  власників  фірм  не  логічно  використовують  дані  ресурси,  що  значно  знижує
ефективність у досягненні поставлених цілей підприємства. 

До найважливіших завдань забезпечення економічної безпеки підприємства
належать:

- оцінка  внутрішніх  і  зовнішніх  загроз  безпеки  підприємства,  бізнесу,
проектів, контрактів;

- проведення ділового маркетингу (конкурентна розвідка і контррозвідка);
- підготовка  інформаційно-аналітичних  матеріалів  про  ринки,  проекти,

контракти, партнерів;
- перевірка  ділової  репутації  та  платоспроможності  контрагентів  і

партнерів;
- запобігання  загроз  і  протиправних  дій  з  боку  недобросовісних

конкурентів; 
- перевірка благонадійності персоналу;
- проведення ділових переговорів з дебіторами, мінімізація дебіторської

заборгованості;
- забезпечення фізичного захисту об'єктів і топ-менеджменту;
- взаємодія з правоохоронними та наглядовими органами;
- захист конфіденційної інформації.
Наявність численних факторів, що несуть в собі загрози економічної безпеки

підприємства, робить актуальним питання про створення системи моніторингу з
метою  завчасного  попередження  небезпеки  та  прийняття  необхідних  заходів
захисту і протидії. 

Світова практика свідчить, що для забезпечення безпечної роботи компанії
необхідно створення системи комплексного захисту. Типових рецептів для цього
не існує: в силу індивідуальності кожного підприємства і його бізнесу.

Коли власник бізнесу замислюється про безпеку? Зазвичай - в той момент,
коли  трапляється  щось  погане.  Сучасний  бізнес  являє  собою  складний
конгломерат,  який  включає  в  себе  безліч  різноманітних  процесів.  Бізнес
оснащений сучасними технічними засобами, володіє широкою інфраструктурою,
пронизано  розгалуженою  мережею  інформаційних,  фінансових  і  людських
потоків. 

Проблема  корпоративної  безпеки  або  безпеки  бізнесу  стоїть  перед  будь-
якою компанією і вирішується різними способами, десь її вирішує директор, десь
спеціальні  співробітники  або  служба  безпеки,  але  всі  компанії  користуються
технічними засобами для безпеки ведення бізнесу.

222



Отже, економічна безпека підприємства просто неможлива без професійної
організації  систем  безпеки,  без  проведення  моніторингів  її  стану,  а  також  без
своєчасного реагування на можливі збої в роботі. Тільки в тому випадку, коли всі
ці умови повністю дотримуються, можна бути впевненим, що економічна безпека
має належний рівень, а самому бізнесу нічого не загрожує!

Ще  не  так  давно  до  числа  найбільш  поширених  причин  порушення
стабільної діяльності підприємства відносили стихійні лиха, пожежі і розкрадання
матеріальних  цінностей.  Сьогодні  все  частіше  доводиться  стикатися  з
шахрайством,  недобросовісною  конкуренцією,  корумпованістю  чиновників,
посяганнями на комерційну таємницю та інтелектуальну власність, криміналом.
Недостатньо висока ефективність державних органів  по захисту законних прав
кредиторів  змушує  керівників  підприємств  приділяти  питанням  забезпечення
безпеки свого бізнесу все більшу увагу .

Деякі з перелічених загроз можна виключити в принципі.  Втім, дуже рідко.
До  деяких  -  можна  підготуватися,  розробивши  план  дій  у  разі  надзвичайної
ситуації,  а  також  систему  раннього  попередження.  Відповідно  пропоную
розробити  всебічну  систему  безпеки.  Вона  дозволить  з  більшою  упевненістю
дивитися в завтрашній день. Докладати максимум зусиль до основного предмету
бізнесу,  не  відволікаючись  на  усунення  різного  роду  проблем  і  загроз,  які
виникають у бізнесі постійно. Для цього потрібно:

1. Спочатку провести аудит загроз і вразливих місць. 
2. Потім скласти технічне завдання на розробку системи безпеки. 
3. На  третьому  кроці  розробити систему  корпоративної  безпеки  згідно

технічного завдання. 
4. І нарешті, здійснити впровадження системи безпеки бізнесу. 
Розглянемо кожен крок докладніше.
Аудит  загроз  і  вразливих  місць.  Багато  проблем  безпеки  на  абсолютно

різних  підприємствах  вельми однотипні.  Але,  по-перше,  масштаб  цих проблем
може бути настільки малий, що вони не варті зусиль по боротьбі з ними. А по-
друге, типових рішень не буває.

Система  безпеки  -  це  завжди  унікальний,  індивідуальний  продукт.  Тому
треба завжди починати з діагностики компанії, в ході якої буде досліджено бізнес-
модель і зафіксовано можливі вразливі місця. Зокрема треба проводити:

- Аналіз організаційної структури.
- Опис основних бізнес-процесів та інформаційних потоків.
- Аналіз відповідного законодавства і нормативів.
- Аналіз системи обліку надходження та вибуття ТМЦ.
- Аналіз  ступеня  залежності  компанії  від  ключових  співробітників,

постачальників, споживачів і кредиторів.
- Аудит системи управлінського обліку.
Результат аудиту загроз - Карта вразливих місць - це самостійний продукт,

що  містить  звіт  про  те,  з  якими  загрозами  стикається  або  може  зіткнутися
компанія.  На  підставі  такої  карти  можна  приступити  до  створення  системи
безпеки.

Технічне завдання на розробку системи безпеки.  На підставі  проведеного
дослідження  можна  визначити  вимоги  до  системи  корпоративної  безпеки,
розрахувати  вартість  тих  чи  інших  рішень,  оцінити  необхідність  залучення
сторонніх виконавців до проектування і впровадження заходів захисту.

Технічне завдання - це, з одного боку, комерційна пропозиція на розробку та
впровадження системи безпеки. З іншого боку, - це самостійний продукт, який
можна  використовувати  для  залучення  до  роботи  іншого  виконавця  або  для
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самостійної роботи. 
Розробка  системи  безпеки.  Згідно  з  технічним  завданням  розробляються

підходи і рішення за кожним з напрямків можливих загроз:
1. Інформаційна безпека.
2. Економічна безпека.
3. Збереження матеріальних цінностей.
4. Безпека у сфері управління персоналом.
5. Дотримання норм законодавства.
6. Відносини з органами влади.

Комплекс заходів за кожним з напрямків може бути надзвичайно широкий і
залежить від виявлених загроз і узгоджених з компанією завдань. Наприклад, в
рамках заходів щодо забезпечення економічної безпеки провадиться:

- Розробка схем безпечного переміщення грошових коштів.
- Організація прозорого управлінського обліку.
- Оцінка персоналу на предмет психологічної схильності до розкрадань.
- Розробка процедур на випадок надзвичайних ситуацій.
- Розробка політики контролю за витратами.
- Розробка політики роботи з новими, неблагонадійними, клієнтами.
- Розробка процедур роботи з дебіторами.
Результат розробки системи безпеки - пакет документів, що регламентують

повсякденну  діяльність  організації;  схеми  бізнес-процесів,  що  забезпечують
безпеку;  шаблони  типових  документів;  технічні  завдання  на  встановлення
обладнання (відео-спостереження, контролю доступу тощо).

Впровадження системи безпеки бізнесу. Очевидно, що розробка системи та
її  запуск  –  два  самостійних завдання.  Мало  намалювати  нові  схеми  роботи  і
надрукувати нові посадові інструкції. Необхідно навчити організацію працювати
по-новому. 

Впровадження системи безпеки - це проект, ведення якого організується на
принципах  сучасної  системи  управління  проектами.  З  ключовими
співробітниками  проводиться  навчання,  впровадження  нових  документів
супроводжується збором зворотного зв'язку від співробітників і від контрагентів,
виконавці на установку технічних засобів підбираються на умовах конкурсу, їх
робота контролюється і оцінюється. 

Очікуваний результат.  Комплексна програма безпеки дозволить домогтися
наступних результатів: 

- Істотне зниження інтересу до бізнесу.
- Мінімізація можливостей для розкрадань та їх оперативне виявлення. 
- Припинення  появи в  штаті  недобросовісних  співробітників  і  шахраїв,

підвищення ступеня лояльності співробітників. 
- Захист  від  дій  шахраїв,  оптимізація  роботи  з  кредиторською  і

дебіторською заборгованістю, зниження залежності від ключових контрагентів. 
- Мінімізація можливостей витоку комерційної інформації. 
- Оперативне  реагування  на  чорний  PR і  можливість  звернути  його  на

свою користь. 
- Зниження  інтересу  фіскальних  та  інших  контролюючих  органів  до

підприємства і система заходів реагування на їх дії. 
Отже,  забезпечення  безпеки  не  може  бути  одноразовим  актом.  Це

безперервний процес, що полягає в пошуку, обґрунтуванні і реалізації найбільш
раціональних  методів,  способів  і  прийомів  забезпечення  безпеки,  своєчасному
виявленні  потенційних  загроз  безпеки  об'єкту.  Найбільший  ефект  досягається
тоді, коли всі використані засоби, методи і заходи об'єднуються в єдиний цілісний
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механізм, комплексну систему безпеки, необхідним елементом якого є підготовка
персоналу  та  дотримання  ним  усіх  встановлених  правил  щодо  забезпечення
безпеки.
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ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Упродовж останніх років економічним системам притаманна все глибша
інформатизація  процесів,  при  чому,  якщо  деякі  системи  уже  сильно
інформатизовані, то в інших ці процеси охоплюють лише окремі елементи, однак
не  можна  заперечувати  факту  формування  нового  явища  –  інформаційної
економіки.  За  таких  умов  інформація  стає  головним  лімітуючим  чинником
розвитку  економіки,  а  влада  переходить  до  осіб  та  організацій,  котрі  її
продукують і опрацьовують.

Інформаційна  економіка  як  науковий  напрямок  зародилась  із  теорії
інформації.  Першими,  хто  почали  досліджувати  значення  та  стратегічну  роль
інформації  в  економіці,  стали  нобелівські  лауреати  КеннетЕрроу  та
ДжоржСтіглер. Пізніше наукові розробки в цьому напрямку підхопили навіть не
економісти та математики, а соціологи, зокрема, Е. Тоффлер, Д. Белл, Й. Масуд
тощо. Якщо говорити про вчених, які застосовувати у дослідженнях математичні
методи,  то серед них виділимо Дж. Стігліца[1],  Р.  Коуза,  Дж. Акерлофа,  котрі
будували  моделі  з  урахуванням  інформаційної  асиметрії  та  інформаційних
трансакцій.  Серед  вітчизняних  вчених,  котрі  займаються  цією проблематикою,
виділимо А. Маслова [2], А. Чухно [3], Л. Мельника, Ю. Бажана, В. Білоцерківець
[4] тощо.

Сучасні  теорії  управління  переорієнтовуються  на  відповідність  новим
тенденціям  розвитку  економіки.  На  початку  ХХІ  століття   в  економіці
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відбуваються  структурні  зрушення,  спричинені  стрімким  розвитком
комунікаційних та обчислювальних технологій. Хоча ці зміни й позитивні по суті,
однак управлінці навіть вищих ланок виявились неготовими до них. Сьогодні вже
можна констатувати, що ці зміни не лише відбуваються, але й пришвидшуються
під  впливом  швидких  технологічних  інновацій  глобалізації  бізнесу,  і,  не  в
останню чергу,  поширенням Інтернету та електронної  комерції.  За нових умов
зовнішнього  середовища  виявляється,  що  старі  базові  припущення  та  бізнес-
моделі  неадекватно  описують  дійсність,тому  нема  сенсу  їх  застосовувати  у
вирішенні проблем, але є гостра необхідність розробки нових теорій.

Найпоширенішим трактуванням інформаційної економіки на сьогодні є її
розуміння як нового етапу розвитку суспільства та економіки зокрема, за якого
головним продуктом стає інформація, тобто переважає виробництво і споживання
не  матеріальних  благ,  а  інформаційних  цінностей.  При  чому  для  оброблення
інформації застосовують математичні методі.

Поява  цього  напрямку  досліджень  безпосередньо  пов’язана  із
постіндустріальним  етапом  розвитку  суспільства.  В  умовах  нової  економіки
суспільство залишається капіталістичним, але змінюється його технологічна база
з енергетичної на інформаційну. Інформація набуває первинної ваги у визначенні
продуктивності  економіки.  І  хоча  мережі  не  є  новою  формою  соціальної
інформації,  за таких умов вони стають «ключовою характеристикою соціальної
морфології»  [5],  що  в  економіці  відображається  у  зсуві  від  вертикальної  до
горизонтальної структури управління. В економічній теорії перехід до мережевої
економіки  відображається  у  зміні  об’єкта  дослідження  від  окремої  фірми  як
організаційної одиниці до мережі фірм. Якщо індустріальна економіка базувалась
на  оцінюванні  вартості  від  виробника  до  споживача,  то  за  інформаційної
економіки  у  цей  ланцюг  включаються  додаткові  позиції,  такі  як  дизайнери,
оператори тощо. Очевидно, що інформаційна чи нова економіка потребує більшої
кількості високоосвічених працівників, ніж  економіка індустріальна.

Інформаційна економіка характеризується високим рівнем конкуренції  за
умов швидких змін у зовнішньому середовищі,  швидких технологічних змін та
невизначеності.  Фірми стикаються  із  потребою постійно  відслідковувати  зміни
зон конкурентного впливу та застосовувати інновації.  Необхідність когерентної
інтеграції  соціальної,  економічної  та  інформаційної  мереж  вимагає  нового,
міждисциплінарного наукового підходу до їх аналізу.

Класичні  підходи  дослідження  інформаційної  економіки  базуються  на
методах теорії ігор, яка дозволяє врахувати невизначеність та добре підходить для
моделювання  конфліктних  ситуацій.  Однак  уже  сьогодні  є  підстави  говорити
доцільність переходу до нелінійної парадигми в економіці, оскільки на практиці
спостерігаємо  нелінійність,  нестабільність,  невизначеність  економічних  систем.
Як теоретики, так і практики-економісти раптом виявили, що економічні процеси
мають  радше  нелінійний,  ніж  лінійний  характер,  не  механічну,  а  швидше
органічну  та  складну  природу.Відхід  від  лінійного  способу  мислення  цілком
відповідає  інформаційно-технологічній  парадимі,  запропонованій  відомим
соціологом Кастелсом М. у праці «Інформаційна епоха: економіка, суспільство,
культура»  [6].  В  умовах  інформаційного  суспільства  нелінійний  характер
взаємозв’язків,  їх  високий  рівень  динаміки  та  невизначеності  проявляється
особливо  яскраво.  Про  доцільність  переходу  до  нелінійних  моделей  та  теорії
складності обґрунтовано також у працях [7, 8].

Теорія  складності  в  умовах  бізнес-середовища  фокусується  на
взаємовідносинах між учасниками економічного процесу, зокрема, між членами
команди,  іншими  компаніями  із  зовнішнього  середовища,  економічної  мережі
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загалом.  Вона  може  стати  базовою  концепцією  для  міждисциплінарних
досліджень  складних  організаційних  утворень  у  інформаційній  економіці  та
інформаційному  суспільстві,  для  пояснення  динаміки  систем  на  різних  рівнях
аналізу  від  мікро-  до  макрорівня.  Теорія  складності  пропонує  потужний
інструментарій  для  пояснення  нелінійної,  емерджентної  поведінки  складних
систем. 
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ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
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Аграрний  сектор  відіграє  важливу  роль  в  економіці  України,  а  тому
першочерговим  завданням  є  створення  передумов  для  його  ефективного
конкурентоспроможного  функціонування.  З  початку  1990-х  років  економіка
України  поєднує  трансформаційний  процес  із  підвищенням  відкритості,  що
супроводжується  підвищенням  залежності  від  цінової  кон’юнктури  світового
ринку. В розрізі різних світових ринків одне із важливих місць займає світовий
аграрний ринок, адже на сьогодні він є диверсифікованою глобальною мережею. 

Теоретичні, методичні та практичні аспекти впливу трансформаційних змін
на аграрний сектор національної економіки розглянуті у працях Л.В. Балабанової,
З.М. Борисенко,  І.З.  Должанського,  С.М. Задорожної,  Т.О.  Загорної,  Н.В.  Оси-
пова, І.О. Піддубного, А.І. Піддубної, Ю. Сусіденка, Н. Федоришин, В.В. Холод,
В. О. Шевчука, О. С. Шнипко та інших.  Разом з тим автори в недостатній мірі
розкривають  питання  впливу  трансформацій  на  конкурентоспроможність
аграрного сектору.

З-поміж  найголовніших  проблемних  питань  трансформаційних  змін
наголошуються на: а) небезпеці розвитку аграрного сектора за сценарієм моно-
культури  (пшениця,  ріпак,  соняшник),  що  може  позначитися  зниженням
ефективності  сільськогосподарського  виробництва  та  обмежує  можливість
сприятливих  імпульсів,  б)  необхідності  розвитку  сільськогосподарської
інфраструктури, в) важливості досягнення збалансованої структури виробництва
сільськогосподарських  культур  і  становлення  конкурентоспроможного
експортного сектора, включно з розвитком харчової галузі. 

В  Україні  на  сільське  господарство  припадає  близько  8,8 %  ВВП,
зайнятість становить відповідно 4,8% активного населення, відповідно, тоді як у
середньому  по  ЄС  цей  показник  перебуває  у  межах  2-3%  і  виявляє  загальну
тенденцію до суттєвого зниження [1]. 

Використання  простого  методу  лінійної  апроксимації  дозволяє
переконатися, що за останнє десятиріччя щорічне збільшення аграрного експорту
в Україні становить 1,92 млрд доларів (рис.1). 

Рис.1. Експорт аграрної продукції 2000─2012 рр. (млрд дол. США)
За:[1; 2]

Україна  має  можливості  для  значного  збільшення  виробництва  та
підвищення  конкурентоспроможності  аграрного  сектору  Посиленню
конкурентоспроможності  аграрного сектору сприяють вигідні  кліматичні умови
та наявність родючих ґрунтів, оскільки близько 9% світових запасів чорноземів
зосереджено  на  території  України  (їх  частка  складає  близько  60%  від  усіх
сільськогосподарських  земель  і  44,0%  всієї  території  країни,  тоді  як
загальносвітовий  показник  у  середньому  складає  лише  6%  території  кожної
країни). Вартує уваги, що частка орних земель в Україні є однією з найбільших в
Європі (рис.2).
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З  розрахунку  на  одного  жителя  України  припадає  0,8  га
сільськогосподарських угідь, у том числі 0,65 га рілля. У країнах ЄС ці показники
становлять відповідно 0,37 і 0,21 га [3].

Структура земельних ресурсів теж ілюструє перспективність та можливість
виробництва та забезпечення аграрною продукцією як внутрішній, так і зовнішній
ринки (рис.3).

Ще  однією  вагомою  перевагою  України  як  виробника  є  значно  нижчі
витрати  на  виробництво  сільськогосподарської  продукції.  Якщо  в  Австралії
показник  витрат  на  вирощування  пшениці  205  доларів  США  за  тонну,  у
Великобританії  185 дол /т, в Канаді  180 дол /т, Бразилії  155 дол /т, в Росії 
120 дол /т, то в Україні даний показник один з найнижчих  80 дол /т  [4].

0 10 20 30 40 50 60

Німеччина

Франція

Румунія

Сербія

Чехія

Польща

Угорщина

Данія

Україна

Молдова

Рис. 2. Площа орних земель від загальної площі країн Європи
(% від загальної площі) [3]

Рис. 3.Структура земельних ресурсів України, (%) [3]

Крім  того,  Україна  впевнено  входить  в  десятку  найбільших  виробників
основних видів продукції аграрного сектору, як за валовим обсягом виробництва,
так  і  за  обсягом  задіяних  посівних  площ.  Україна  займає  8-е  місце  у  світі  за
обсягами виробництва пшениці і 12-е за кількістю відведених під неї посівних
площ. Це, в свою чергу, свідчить про більш високу врожайність посівів пшениці в
Україні у порівнянні із середнім значенням серед світових лідерів виробництва
даної культури. Крім того, на частку України припадає близько 6,9% світового
виробництва ячменю (3-е місце в світі за обсягами виробництва і 3-е по задіяним
площами),  3,9%  зборів  жита  (4-е  місце  в  світі  по  виробництву  і  посівним
площами), 2,3% виробництва вівса (7-е місце з виробництва та посівним площам
даної культури в світі) і 2,4% виробництва кукурудзи (7-е місце по виробництва і
13-е місце за обсягом посівних площ). І насамкінець, Україна є світовим лідером з
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виробництва  соняшнику  і  соняшникової  олії.  В  Україні  виробляється  21,4%
соняшнику  та  22,4% соняшникової  олії.  Дані  показники  свідчать,  що  Україна
відіграє  стратегічну  роль  на  світовому  ринку  сільськогосподарської  продукції.
Тому не  дивно,  що аграрний сектор  є  однією з  провідних  галузей держави за
часткою ВВП та зайнятістю населення [1].

Процеси  трансформації  аграрного  сектора  України  поставили  питання
щодо  відповідності  традиційних  поглядів  і  ефективності  регіонального
управління  аграрної  політики  сучасним  тенденціям.  Трансформування
відбувається  у  дивергентних  напрямках,  що  визначається  багатогранністю
складових аграрного сектора з урахуванням розвитку національної економіки в
цілому. 

Визначення основних напрямів трансформацій аграрної сфери країни та її
регіональних  підрозділів  ґрунтується  на  соціально-економічних  та  науково-
практичних розробках і передбачає:

-  структурні  зміни  у  використанні  природно-ресурсного  потенціалу  з
урахуванням  відмінностей  природних  умов  регіонів,  спеціалізації,
сільськогосподарського виробництва та його розміщення;

-  модернізацію  регіональної,  галузевої  та  виробничої  систем  аграрного
виробництва;

-  інноваційно-інвестиційне  переоснащення  аграрної  сфери  та  її
регіональних  підрозділів,  що  сприятиме  комплексній  і  цілеспрямованій  зміні
матеріальної та виробничо-технологічної структур, організаційно-господарської і
регіональної структури виробництва;

-  спрямування  інвестицій  у  пріоритетні  програми  стратегічної
ефективності та їх вплив на структуру аграрної сфери усіх територіальних рівнів;

- вдосконалення фінансово-кредитних відносин на основі системи гнучкого
державного  регулювання  через  пільгове  оподаткування  і  кредитування  для
забезпечення необхідних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;

-  використання  досягнень  науково-технічного  прогресу та впровадження
інновацій  у  модернізацію  матеріально-технічної  бази  в  усіх  сферах,  галузях,
виробництвах, на підприємствах з сучасним технологічним рівнем;

-  запровадження  мало-  та  безвідходних  технологій,  біологічних  засобів
захисту  рослин,  підвищення  ефективності  використання  ресурсів,  комплексної
переробки сировини,  створення механізму захисту і  оздоровлення екологічного
середовища,  введення  екологічно  безпечного  (органічного)  виробництва,
розробку та орієнтацію на технологічні параметри використання навколишнього
середовища,  а  також  формування  біосферосумісних  матеріально-технічних
засобів виробництва [5].

Позитивними  трансформаціями  аграрного  сектора  є  розвиток  м'ясо-
молочного скотарства, птахівництва, оптимізація структури галузей рослинництва
і тваринництва, створення необхідної бази для впровадження ресурсозберігаючих
технологій  і  відповідної  системи  машин,  забезпечення  державної  підтримки
соціальної сфери сільських територій

Трансформаційні  процеси,  які  відбулися  і  продовжують  відбуватися  в
аграрному  секторі,  впливають  на  формування  конкурентоспроможності
підприємств. Однією з причин високої конкурентоспроможності великотоварних
підприємств,  які  почали  інтенсивно  розвиватися,  починаючи  з  2009  року,
збільшують  власну  капіталізацію.  Одним  з  чинників  зростання
конкурентоспроможності  є  і  застосування  ефекту  повного  циклу  виробництва.
Потужні компанії, володіючи значними фінансовими та виробничими ресурсами,
здатні  забезпечити  повний  цикл  –  від  виробництва  сільськогосподарської
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продукції  до  її  переробки  та  реалізації.  Такий  підхід  до  організації  діяльності
передбачає безперервний контроль якості на усіх етапах, зниження собівартості
продукції,  зменшення  трансакційних  витрат  та  втрат,  пов’язаних  з  участю
посередників,  зниження  транспортних  витрат  і  втрат  продукції  внаслідок
незадовільного стану зберігання [6]. 

Трансформаційні  процеси,  що  відбулися  в  аграрному  секторі  з  часів
реформування  сформували  специфічне  конкурентне  середовище  в  галузі.  Нові
форми  господарювання  за  рахунок  концентрації  ресурсів  здатні  вирішити  ряд
питань,  пов’язаних  з  формуванням  і  забезпеченням  власного  рівня
конкурентоспроможності.  Наявний  потенціал  вітчизняного  виробництва
сільськогосподарської продукції України використовується недостатньо.

Одним із основних напрямів регіональних трансформацій аграрної сфери
 країни повинна стати оптимізація їх галузевої, функціональної і територіальної
структур. Для їх формування слід розвиток виробництва засобів виробництва для
харчової і переробної промисловості, сільського господарства, інфраструктурних
підрозділів.  Важливим  заходом  є  розробка  регіональних  науково-технічних
програм  розвитку,  що  забезпечать  програмування,  організацію  управління  і
функціонування. 

Трансформації  аграрної  сфери  передбачають  створення  спільних
підприємств із зарубіжними компаніями у прикордонних областях в першу чергу,
що сприятиме виходу вітчизняних товаровиробників на світовий продовольчий
ринок. Держава повинна здійснювати контроль за цінами на найважливіші види
продовольчих товарів – на хліб та хлібобулочні вироби, м'ясо-молочні продукти,
цукор.  Водночас  вільне  ціноутворення  повинне  поширюватись  на  частину
продовольчих товарів, виробництво яких задовольняє попит.
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Передумовами  формування  корпоративної  культури  на  сучасних
українських  підприємствах,  перш  за  все,  є  ті  інтеграційні  процеси,  що
здійснюються  в  економіці  України.  Корпоративна  культура  на  сьогодні  є
атрибутом підприємства, яке піклується про імідж, ділову репутацію, як всереденi
організації, так і за її межами. За своєю суттю корпоративна культура в Україні є
своєрідною  сумішшю  найважливіших  припущень,  що  приймаються  членами
підприємства  і  одержують  вираз  в  цінностях,  які  задають  людям  орієнтири
поведінки і дій, що заявляються організацією. Ці ціннісні орієнтації передаються
індивідом  через  «символічні»  засоби  духовного  і  матеріального  внутрішньо
організаційного  оточення.  Наявність  великої  кількості  інтерпретацій  щодо
понятійного апарату та безліч підходів до побудові методів, способів, принципів
та правил щодо формування корпоративної культури, говорить про недостатню
вивченість цього питання. а тому дослідження є актуальним і своєчасним.

Теоретичні та практичні аспекти організаційної культури на підприємствах
розкриті у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема А. Зуб [4],
Л. Элдрідж [9], А. Кромбі [12], У. Оучі [11], Е. Браун [10], В.Погребняк [6]. та
інших.  Їх  дослідження  в  основному  спрямовані  на  аналіз  концептуальних
підходів,  формування  місії,  мети  та  принципів  корпоративної  культури.  Щодо
питань  дослідження  передумов  формування  корпоративної  культури,  які
визначають  її  характер,  сприяють  або  стримують  її  динаміку,  досліджено
недостатньо.

Метою  дослідження є  умови  та  особливості  становлення  корпоративної
культури вітчизняних підприємств.

Протягом багатьох років науковці з різних наукових дисциплін розглядали
організаційну  культуру.  Для  кожного  з  них  поняття  організаційна  культура
набувала  свого  визначення  і  кожен  з  них  надавав  їй  ті  властивості  та
характеристики, які були важливі для того часу і особисто для самого автора.  У
сучасній  літературі  існує  багато  різних  визначень  поняття  організаційної
культури. Як  і  багато  інших  понять  организаційно-управлінських  дисциплін,
концепція  організаційної  культури  не  має  єдиного  «вірного»  тлумачення.
Проаналізувавши дослідження таких авторів як: Л. Элдрідж [9], А. Кромбі [12], У.
Оучі  [11],  Е.  Браун  [10],  В.А.  Погребняк  [6],  можна  виокремити  поняття
корпоративної  культури  в  Україні.  Це  є  своєрідною  сумішшю  найважливіших
припущень, що приймаються членами організації і одержують вираз в цінностях,
які  задають  людям  орієнтири  поведінки  і  дій,  що  заявляються  організацією.
Ціннісні орієнтації передаються індивідом через «символічні» засоби духовного і
матеріального внутрішньо організаційного оточення. Кожен з них подав власне
визначення  поняття  організаційної  культури.  Для  більш  повного  розуміння
структури  організаційної  культури  слід  розглянути  модель  Е.Шайна,який
запропонував розглядати організаційну культуру по трьох рівнях [7,с.261]. 

Пізнання організаційної культури починається з першого, «поверхневого»
або «символічного» рівня. На цьому рівні речі і явища легко знайти, але не завжди
їх можна розшифрувати і інтерпретувати в термінах організаційної культури.

Ті, хто намагаються пізнати організаційну культуру глибше, зачіпають її
другий, «підповерхневий» рівень. На цьому рівні вивченню піддаються цінності і
вірування, що розділяються членами організації, відповідно до того, наскільки ті
відображаються в символах і мові.

Третій,  «глибинний»  рівень  включає  базові  припущення,  які  важко
усвідомити навіть  самим членам  організації  без  спеціального  зосередження  на
цьому  питанні.  Ці  припущення  скриті  і  приймаються  на  віру,  спрямовують
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поведінку  людей,  допомагають  їм  сприйняти  атрибути,  що  характеризують
організаційну культуру.

Становлення корпоративної культури підприємства багато в чому залежить
від чинників зовнішнього середовища – складного комплексу взаємопов’язаних
між  собою  механізмів  різної  природи.  Кожен  із  яких  має  специфічний  набір
важелів,  заходів  і  форм  впливу  на  діяльність  підприємства.  До  передумов
формування корпоративної культури можна віднести такі фактори:

ринкові;
організаційні;
економічні;
соціальні;
політично – правові.
Перша умова становлення корпоративної культури пов’язана з розвитком

корпоративного сектора в Україні. Процес формування корпоративних структур у
вітчизняній  економіці  має  досить  суперечливий  та  непослідовний  характер,
особливості їх формування у трансформаційній економіці зумовлені, насамперед,
двома групами обставин: 

стереотипи  свідомості  людей,  що звикли до застарілої  централізованої
системи господарювання; 

наслідки  та  результати  реалізації  визначених  державою  цільових
напрямів  і  методів  проведення  ринкової  інтеграції  та  структурної  перебудови
економіки України [1].

Сьогодні  національний  корпоративний  сектор  економіки  України
представлений такими його складовими:

акціонерний – у вигляді первинних його елементів, зокрема, публічних і
приватних акціонерних товариств, державних акціонерних компаній;

похідний  –  інтеграційні  формування  (асоціації,  корпорації,  концерни,
холдинги, дочірні підприємства та ін.);

неакціонерний  корпоративний  сектор  –  включає  інші  господарські
формування  та  підприємства,  котрі  підпадають  під  визначення  корпоративних
підприємств відповідно до вітчизняного законодавства.

Аналіз господарської практики дає змогу зробити висновок про те, що в
Україні співіснує кілька моделей корпоративного управління [8], зокрема: модель
«приватного підприємства», модель «колективної власності менеджерів», модель
«концентрованого зовнішнього володіння», модель «розпорошеного володіння»,
модель «переважаючого державного контролю».

Наступною  умовою  становлення  корпоративної  культури  є  особливості
формування української  економічної  культури.  Уже звичним стало твердження
про те,  що Україна переживає перехідний період.  З одного боку, здійснюється
процес пристосування старих інститутів  і  структур до нових умов існування,  з
іншого   поступово  застосовуються  нові  ідеї  та  підходи,  утворюються  нові
інститути й механізми ринкової  економіки.  У результаті  виникають типові  для
транзитивного періоду суперечності між змістом і формою нових інститутів.

Феномен  пострадянської  економічної  культури  неможливо  укласти  в
загальноприйняті  типологізації  та  класифікації,  вона  характеризується
поєднанням декількох різнорідних шарів, елементів, які можна згрупувати в такі
блоки: фрагментарність; твисокий ступінь гетерогенності економічної культури;
конфліктність; амбівалентність.

Однією з визначальних ознак розвитку світової економіки є глобалізація,
проявами якої є посилення ролі ТНК на формування міжнародних економічних
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відносин,  рух  капіталу  з  однієї  країни  в  іншу,  передача  технологій  тощо.
Транснаціональні корпорації разом зі своїм капіталом приносять в україну і свої
підходи  до  управління  та  принципами  формування  корпоративної  культури.
Проте  при  впровадженні  своїх  принципів  корпоративного  управління  та
корпоративної культури менеджери компаній стикаються з рядом перешкод, що
пов’язано з неврахуванням ментальних особливостей українського народу.

Можна констатувати той факт, що з кожним роком обсяг прямих іноземних
інвестицій  в  Україну зростає,  причому слід  зазначити,  що найбільшу частку  в
капіталі  в  Україні  мають  Німеччина,  Нідерланди,  США,  тому  варто
проаналізувати ментальні  відмінності  українців  від представників цих країн,  за
допомогою  розробленого  Г.  Хофштеде  інтегрального  підходу  в  дослідженні
національного фактора в організації [3]. Г. Хофштеде на основі даних згрупував
виділив п’ять характеристик – факторів  національної  культури,  які  визначають
способи структурування і управління організаціями: 

1) дистанція влади – це ступінь допустимої представниками даної країни
нерівності між людьми; 

2)  індивідуалізм  –  характеризує  ступінь,  з  яким люди цієї  країни  діють
здебільшого як індивіди або ж як члени команди, клану, роду, сім’ї, організації;

3) мужність – відображає ставлення людей цієї культури до цінностей, які
асоціюються  майже  в  усіх  культурах  з  роллю  чоловіка:  «наполегливість»  і
«самовпевненість», «успіх і конкуренція»; 

4)  прагнення  уникнення  невизначеності  –  визначає  міру,  з  якою
представники певної нації надають перевагу структурованим та чітко визначеним
ситуаціям; 

5)  довгостроковість  орієнтацій  –  характеризується  довгостроковою  або
короткостроковою орієнтацією в поведінці членів суспільства.

Одним із  перших досліджень  на  тему організаційної  культури в  україні
можна  назвати  спробу  А.  Панченко  []  визначити  числове  значення  чотирьох
індексів Хофштеде для української культури. Дослідження проводились на основі
спільного українсько-американського підприємства.  Це дослідження дало змогу
визначити,  що  існують  істотні  відмінності  між представниками  досліджуваних
націй. Тому іноземним інвесторам варто проаналізувати та врахувати ментальні
особливості своїх співробітників, зокрема й українських, якщо вони (інвестори)
прагнуть ефективно функціонувати в україні. 

Наступним  фактором  розвитку  корпоративної  культури  на  вітчизняних
підприємствах  є  розвиток  конкурентоспроможності  національної  економіки.
Міжнародна  конкурентоспроможність  підприємства  –  здатність  підприємства
створювати  та  реалізовувати  продукцію,  цінові  й  нецінові  якості  якої  більш
привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому ринку. Реалії
сьогодення свідчать про те, що існує проблема щодо створення та забезпечення
подальшого зростання рівня міжнародної  конкурентоспроможності  підприємств
при виході на зарубіжні ринки. 

Основними  проблемами,  які  перешкоджають  успішній  реалізації
конкурентних  переваг  є  перш  за  все  технологічна  відсталість  вітчизняних
компаній та наявність несприятливого бізнес-клімату в державі. 

Проведене дослідження дає можливість зробити висновок про те,  що на
сьогодні процес формування корпоративної культурі в Україні ще не закінчено,
оскільки динаміка змін в економіці держави суттєво впливає на її становлення та
розвиток. З огляду на це при побудові корпоративної культури на підприємстві
доцільним є врахування факторів зовнішнього середовища, умови та особливості
її становлення.
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Ю. Я. Іванишин,
здобувач, Інститут регіональних досліджень НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ДЕМОГРАФІЧНУ
СИТУАЦІЮ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-

ДЕМОГРАФІЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Для  узагальнення  та  поглибленого  аналізу  спільних  тенденцій  і
територіальних особливостей впливу стану довкілля на демографічну ситуацію
пропонуємо застосувати метод кластерного аналізу для створення регіональних
еколого-демографічних кластерів на прикладі Івано-Франківської області. 

За результатами кластеризації, у нашому випадку оптимальною кількістю
кластерів є три. Вони матимуть таку структуру:

Кластер  1  –  Верховинський,  Калуський,  Коломийський,  Косвіський,
Надвірнянський, Рожнятівський, м. Яремче  (7 об’єктів);

Кластер 2 – Богородчанський,  Галицький,  Городенківський,  Долинський,
Тисменицький, Тлумацький, м. Болехів (7 об’єктів); 

Кластер 3 – Рогатинський, Снятинський, м. Івано-Франківськ (3 об’єкти).
Кластеризація проводилась за наступними показниками:
1 - Загальний обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря по

міських радах і районах;
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2  -  Показники  захворюваності  органів  системи  травлення  по  районах,
випадків на 100 тис. населення;

3  -  Показники  захворюваності  органів  системи  кровообігу  по  районах,
випадків на 100 тис. населення;

4 - Показники захворюваності на цукровий діабет по районах, випадків на
100 тис. населення;

5 - Природний рух населення Івано-Франківської області - народжуваність
на 1000 населення;

6 - Природний рух населення Івано-Франківської області - смертність на
1000 населення;

7 - Показники захворюваності по районах, випадків на 100 тис. населення;
8 - Показники захворюваності злоякісними новоутвореннями по районах,

випадків на 100 тис. населення;
9 - Показники захворюваності раком легень по районах, випадків на 100

тис. населення;
10 - Показники захворюваності органів дихання по районах, випадків на

100 тис. населення;
11  -  Показники  захворюваності  на  дифузний  зоб  по  районах,  загальна

захворюваність.
Результати проведеного аналізу пропонуємо систематизувати таблично, що

дозволить виокремити сильні та слабкі сторони еколого-демографічних кластерів
Івано-Франківської  області  та  запропонувати  шляхи  підсилення  переваг  і
подолання недоліків (табл.1).

Таблиця 1
Еколого-демографічні кластери Івано-Франківської області

Склад кластера
Переваги (сильні

сторони)
Недоліки (слабкі

сторони)

Шляхи
підсилення або

подолання
1 2 3 4

Кластер 1
Райони:
Верховинський,
Калуський,
Коломийський,
Косвіський,
Надвірнянський,
Рожнятівський, м.
Яремче   (7
об’єктів)

Низький рівень:
- викидів шкідливих 
речовин в 
атмосферне повітря 
по міських радах і 
районах,
- показники захво-
рюваності органів 
системи кровообігу 
по районах (випадків
на 100 тис. осіб), 
- смертність на 1000 
населення,
- показники 
захворюваності 
злоякісними 
новоутвореннями 
(випадків на 100 тис. 
населення),
- смертність на 100 
тис. населення.

Найвищі 
значення серед 
всіх районів 
області:
- показники 
захворюваності 
на цукровий 
діабет по районах
(випадків на 100 
тис. населення),
 - показники 
захворюваності 
органів дихання 
по районах 
(випадків на 100 
тис. населення),
- показники 
захворюваності 
на дифузний зоб 
по районах - 
найвищі значення

1. Соціальна 
реклама шляхів 
запобігання  
захворюваності 
на дифузний зоб,  
цукровий діабет 
та  органів 
дихання
2. Ліквідація 
екологічної 
безграмотності 
населення
3. Підвищення 
рівня медичного 
забезпечення 
населення.
4. Збільшення 
обсягів фінанасу-
вання придбання 
антиструміну.
5.  Поширення 
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Народжуваність на 
1000 населення 
найвища з трьох 
кластерів.

серед всіх районів
області.

соціальної 
реклами 
здорового 
способу життя

Кластер 2
Райони:
Богородчанський,
Галицький,  Горо-
денківський,
Долинський, 
Тисменицький,
Тлумацький, 
м.  Болехів  (7
об’єктів)

Низький рівень:
- показники 
захворюваності 
органів системи 

Найвищі 
значення серед 
всіх районів 
області:

1.  Ініціювання 
переходу на нові, 
більш "чисті" 
джерела енергії на

Продовження таблиці 1

1 2 3 4
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травлення по 
районах 
(випадків на 100 
тис. населення),
- показники 
захворюваності 
на цукровий 
діабет по 
районах 
(випадків на 100 
тис. населення),
- показники 
захворюваності 
раком легень по 
районах 
(випадків на 100 
тис. населення),
- показники 
захворюваності 
органів дихання 
по районах 
(випадків на 100 
тис. населення),
- показники 
захворюваності 
на дифузний зоб 
по районах 
(загальна 
захворюваність).

- загальний 
обсяг викидів 
шкідливих 
речовин в 
атмосферне 
повітря по 
міських радах і
районах, 
- показники 
захворюваності
злоякісними 
новоутворення
ми (випадків на
100 тис. 
населення) -  
найвищі 
значення.

регіональному рівні 
(сонце, вітер, біомаса 
і внутрішнє тепло 
Землі, або 
геотермальна 
енергія).
2. Запровадження 
обов’язкового 
використання 
газоуловлюючого 
обладнання на 
вихлопних трубах 
автотранспорту.
3. Зменшення обсягу 
викидів 
загальнопоширених 
забруднюючих 
речовин атмосфер-не 
повітря стаціо-
нарними джерелами.
4. Запобігання 
порушенням 
санітарно-гігієнічних 
вимог до якості 
повітря в населених 
пунктах шляхом 
встановлення систем 
автоматичного 
контролю за якістю 
повітря
5. Інформування 
населення щодо 
екологічних ризиків
6.  Підвищення рівня 
медичного 
забезпечення 
населення.
7. Поширення 
соціальної реклами 
щодо проходження 
населенням 
профілактичних 
оглядів, в тому числі 
щорічне 
проходження 
флюорографії

Закінчення таблиці 1

1 2 3 4
Кластер 3
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Райони:
Рогатинський,
Снятинський,
м.  Івано-
Франківськ  (3
об’єкти)

Позитивні 
значення 
відсутні

Найвищі 
значення серед 
всіх районів 
області:
- показники 
захворюваності
органів 
системи 
травлення по 
районах 
(випадків на 
100 тис. 
населення),
- показники 
захворюваності
органів 
системи 
кровообігу по 
районах 
(випадків на 
100 тис. 
населення), 
- смертність на 
1000 
населення, 
- показники 
захворюваності
по районах 
(випадків на 
100 тис. 
населення), 
- показники 
захворюваності
раком легень 
по районах 
(випадків на 
100 тис. 
населення).
Народжува-
ність на 1000 
населення - 
найнижче 
значення по 
області.

1.  Профілактика 
захворювань шляхом
гігієнічного 
нормування-
наукового 
обґрунтування 
необхідності 
виключити ті чи інші
шкідливі фактори, 
що викликають 
найбільш 
розповсюджені 
захворювання.
2. Розробка 
регіональних заходів
стимулювання 
народжуваності.
3.  Ліквідація 
екологічної 
безграмотності 
населення
4.  Поліпшення 
репродуктивного 
здоров’я населення
5. Підвищення рівня 
медичного 
забезпечення 
населення.
6. Поширення 
соціальної реклами 
здорового способу 
життя.
7. Поширення 
соціальної реклами 
щодо проходження 
населенням 
профілактичних 
оглядів, в тому числі
щорічне 
проходження 
флюорографії

Джерело: розроблено автором

Утворивши  кластери,  ми  зможемо  координувати  зусилля  для  точкового
впливу на особливі (унікальні) проблеми кожного кластера та узгоджувати дії у
подоланні впливу негативних чинників.
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М.О. Кокнаєва, 
доцент кафедри економіки Львівського інституту МАУП, к.е.н.

МІГРАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Актуальність проблеми міжнародної трудової міграції у сучасних умовах
поглиблення  глобалізаційних  процесів  значно  зросла.  Масштаби,  причини  та
наслідки  міжнародних  міграційних  процесів  для  світової  економіки
досліджуються  фахівцями  різних  наук.  Збільшення  масштабів  міграційних
потоків призвело до загострення існуючих проблем й появи нових як для самих
трудових  мігрантів,  так  і  для  країн-донорів  та  країн-реципієнтів.  Міграційні
потоки у світі  почали нараховувати мільйони людей, що поставило під загрозу
соціально-економічний розвиток цілих регіонів планети. За оцінками фахівців, ця
тенденція збережеться протягом майбутніх десятиріч.

Міграційна проблема відноситься до глобальних проблем сучасності, адже
переміщення населення між державами стосується всіх континентів земної кулі, а
отже об’єднання зусиль всіх країн світового співтовариства є необхідною умовою
вирішення  проблем,  пов’язаних  із  глобалізацією  світового  ринку  праці.  Якісні
зміни, що відбуваються в динаміці й характеристиці міжнародної міграції робочої
сили  й  обумовлені  впливом  глобалізації  (а  саме:  збільшенням  відкритості
національних  економік,  частковим  вирішенням  політичних  й  регіональних
конфліктів, над швидким розвитком комунікаційної інфраструктури) призвели до
збільшення масштабів процесів міграції людських ресурсів та їх динамізму. 

Міжнародна  міграція  забезпечує  перерозподіл  трудових  ресурсів
відповідно до потреб країн й регіонів,  що динамічно розвиваються, концентрує
активне і працеспроможне населення в головних економічних центрах. Завдяки
міграції  можливим  є:  освоєння  нових  районів  та  їх  природно-ресурсного
потенціалу;  підвищення  матеріального  добробуту  населення;  професійне
зростання  десятків  мільйонів  людей.  Надзвичайно  важливу  роль  у  соціально-
економічному розвитку таких країн як: Канада, Австралія, США, ПАР, Аргентина
мала  і  має  саме  міжнародна  міграція.  Так,  населення  Ізраїлю  збільшується  в
значній  мірі  завдяки  припливу  іммігрантів.  Проте  не  можна  не  враховувати  й
негативних  наслідків  міграційних  процесів  що  проявляються  у  надмірному
розростанню  великих  міст  у  країнах-реципієнтах,  демографічному  старінню  і
фемінізації  населення  в  країнах-донорах.  До  того  ж  адаптація  іммігрантів  до
нових умов майже завжди супроводжується значними труднощами,  а  нерідко і
конфліктами на етнічній і  конфесіональній основі.  Масова еміграція  населення
призводить до депопуляції. 

Отже,  під  впливом  глобалізаційних  процесів  у  світі  формується
принципово  нова  міграційна  ситуація,  що  характеризується  безпрецедентним
розширенням  масштабів  міжнародної  міграції;  фемінізацією  трудової  міграції;
якісною зміною міграційних потоків;  структурною непереборністю нелегальної
міграції;  протиріччями  між  рівнями  регулювання  міграційних  потоків
(національним  і  транснаціональним);  перетворенням  міграції  в  глобально
організований розгалужений міжнародний бізнес, у тому числі кримінальний [3].

Сучасними  тенденціями  розвитку  міжнародної  міграції  робочої  сили
виступають такі [4, с.279]:
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1) поширення міграційних процесів робочої сили практично на всі країни
світу;

2) головний напрям міграції робочої сили – з країн, що розвиваються, та
країн із перехідними економіками в розвинутіші країни;

3) активізація міграційних процесів з однієї розвинутої країни в іншу;
4) посилення міждержавних переселень у межах країн, що розвиваються;
5) пожвавлення  маятникової  міграції  між  країнами  з  перехідними

економіками;
6) виникнення  нової  форми  міграції  робочої  сили  –  міграція  науково-

технічних кадрів;
7) посилення  тенденції  відпливу  інтелекту  з  країн  із  перехідними

економіками та країн, що розвиваються, у розвинуті країни;
8) зростання частки «молодої міграції»;
9) розширення обсягів нелегальної міграції.
На  сьогоднішній  день майже  40%  офіційних  мігрантів  прибули  до

європейських  країн  у  пошуках  роботи.  Решта,  хто  звернувся  з  проханням про
притулок,  приїхав  із  метою возз’єднання  родини,  -  згодом теж опиняються  на
ринку  праці.  Не  кажучи  вже  про  як  мінімум  п’ять  мільйонів  мігрантів
«нелегальних».  Трудові  міграції  значно  більше  поширені  серед  жінок  –  вони
становлять  253,7  тисяч  осіб,  а  чоловіки  20,9  тисяч  осіб.  Найбільша  кількість
мігрантів  у  2009  році  була  зосереджена  у  Росії  (48,5%),  Чеській  Республіці
(12,8%),  Італії  (13,4%),  Польщі (7,4%),  а  також Португалії  (3,0%) та  Угорщині
(2,4%) [1].

Щодо України,  то вона виступає основним донором постачання дешевої
робочої  сили  за  кордон.  На  сьогодні  Україна  продукує  найбільше  трудових
мігрантів серед країн-донорів пострадянського простору. Цей показник особливо
тривожний на тлі  депопуляції  українського етносу – низької  народжуваності  й
високої смертності.  На сьогодні,  за різними джерелами, за кордоном перебуває
понад 7 млн. громадян. Основна кількість наших мігрантів зосереджена в країнах
Європи  та  Америки:  Аргентина  –  100  тис.  осіб,  Бразилія  –  150  тис.  осіб,
Великобританія – 70 тис., Греція – 200 тис., Ізраїль – 150 тис., Іспанія – 400 тис.,
Італія – понад 500 тис., Польща – понад 500 тис., Франція – 40 тис.,Чехія – 400
тис.  та в інших країнах [2].

Отже,  міграційні  процеси мають як негативний так і  позитивний вплив.
Саме тому важливо виробити державну міграційну політику і створити механізм
її ефективної реалізації, дієвість якого залежить, в першу чергу, від поліпшення
економічної  ситуації  в  Україні,  підвищення  добробуту  громадян,  зростання
соціальної захищеності всіх верств населення.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ 
У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Лісогосподарські  підприємства  в  умовах  трансформаційних  перетворень
ринкової економіки функціонують у середовищі постійних ризиків: фінансового,
виробничого, техногенного, антропогенного тощо, які безпосередньо впливають
на  результати  їхньої  діяльності.  Аналіз  стану  розвитку  галузі  лісового
господарства підтверджує, що ризики постійно супроводжують функціонування
цих підприємств як суб'єктів ринку.

Запровадження  системи  управління  ризиками  в  лісовому  господарстві
забезпечить  його  ефективне  господарювання.  У  цьому  зв'язку  виникає
необхідність розробки конкретизованої класифікації галузевих ризиків у лісовому
господарстві.

Пропонуємо  проаналізувати  ефективність  управлінських  рішень,
прийнятих  лісгоспами  Львівської  області  щодо  заготівлі  деревини,
використовуючи  модель  гри  з  «природою»,  тобто  здійснимо  аналіз
ретроспективних  ризиків  та  спрогнозуємо  модель  поведінки  підприємств
лісогосподарського комплексу на майбутнє коли заздалегідь невідома ймовірність
реалізації  того  або  іншого  сценарію  [2].  Терміном  «природа»  домовимося
позначати комплекс зовнішніх умов, при яких прийдеться приймати рішення, а
«станом «природи» - середовище, яке матиме вплив на прийняття управлінських
рішень. Задамо три стани природи: 

1) S1 – докризовий період в економіці (2007 р.);
2) S2 – кризовий період в економіці (2008-2009 рр.);
3) S3 – післякризовий період в економіці (2010-2012 рр.). 

Використаємо  модель  гри  з  «природою»  для  оцінки  ефективності
управлінських рішень,  прийнятих лісгоспами Львівської  області  щодо заготівлі
деревини.  В  цьому  випадку  як  альтернативи  гравця  будемо  розглядати  різні
лісгоспи  Львівської  області,  а  стани  «природи»  інтерпретувати  як  сценарії
минулого,  яким  будуть  відповідати  середні  показники  заготівлі  деревини  по
кожному лісгоспу. В умовах повної невизначеності у майбутньому, за допомогою
аналізу  ретроспективних  ризиків,  спрогнозуємо  модель  поведінки  підприємств
лісогосподарського комплексу на майбутнє коли заздалегідь невідома ймовірність
реалізації  того  або  іншого  сценарію,  а  значить  і  ймовірність  отримання
економічного ефекту.

Маючи можливість зробити оцінку наслідкам вибору кожної з альтернатив
у  минулому  в  залежності  від  стану  «природи»,  тобто  нам  відомий  числовий
результат гри – заготівля деревини для всіх можливих комбінацій,  статистичну
гру  можна  задати  матрицею  заготівлі  деревини.  Дана  матриця  буде  містити
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значення обсягу заготівлі деревини по кожному із лісгоспів Львівської області в
залежності  від  обраних  нами  станів  природи  (докризовий,  кризовий  та
післякризовий періоди в економіці). Необхідно вибрати той лісгосп, який був би
найбільш стійким і ефективним у порівнянні з іншими.

Для  знаходження  рішення  в  умовах  невизначеності  необхідно
використовувати  рекомендації  щодо  прийняття  рішень,  які  сформульовані  у
вигляді певних правил (критеріїв). Розглянемо основні з них.

Критерії  будемо використовувати по черзі,  причому після обчислення їх
значень  здійснимо  ранжування  підприємств  лісогосподарського  комплексу
залежно  від  рівня  стійкості  на  стабільні,  проблемні  та  депресивні  з  метою
моделювання подальших перспектив їхнього розвитку (табл. 1).  Що дозволить,
по-перше, краще проникнути в усі внутрішні зв'язки проблеми ухвалення рішень
і, по-друге, ослабити вплив суб'єктивного фактору.

Далі  пропонуємо  проаналізувати  ефективність  управлінських  рішень,
прийнятих лісгоспами Львівської області щодо заготівлі деревини за наступними
критеріями.

1.  Критерій  Вальда:  незалежно  від  того,  який  зі  станів  «природи»
складеться  в  економіці,  ДП  «Славський  лісгосп»  отримає  гарантований  обсяг
заготівлі  деревини  не  менший  за  48460  м3.  При  виборі  будь-якого  іншого
лісгоспу,  у  випадку  гіршої  ситуації  може  бути  отриманий  обсяг  заготівлі
деревини менший ніж 48460 м3.

Таблиця 1
Види стратегій підприємств лісогосподарського комплексу (ЛГК),

виокремлених на основі позиціювання

Група
підприємств

ЛГК
Характеристика

Стратегії подальшого
розвитку

Стабільні
лісогосподарсь
кі підприємства

Високі темпи господарського
розвитку 

Сильні конкурентні позиції
Перспективні ринки збуту 

Високий експортно-імпортний
потенціал

Стратегія інноваційного
розвитку

Стратегія захисту позицій
 Стратегія розширення

ринків Екологічні стратегії 
Перспективи реалізації
інвестиційних проектів

Проблемні
лісогосподарсь
кі підприємства

Труднощі у прийнятті
стратегічних господарських

рішень 
Невідповідність прийнятих

господарських рішень до стану
зовнішнього середовища

Концентрація на
перспективних видах

діяльності 
Вибіркове інвестування

Депресивні
лісогосподарсь
кі підприємства

Слабі конкурентні позиції
підприємств 

Неперспективні ринки збуту
Низький рівень виробництва та

споживання

Екологічні стратегії
 Стратегії песимістичного

сценарію 
Стратегії, що грунтуються на
слабких сторонах (сценарій

загроз)
Джерело: побудовано автором

Здійснивши  ранжування  лісгоспів  за  обчисленим  критерієм,  можна
виокремити групу таких найбільш стабільних лісгоспів: ДП "Славський л-п", ДП
"Сколівський л-п", ДП "Стрийський л-п", ДП "Львівський л-п", ДП "Золочівський
л-п", ДП "Радехівський л-п".
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2.  Критерій  оптимізму:   незалежно  від  того,  який  зі  станів  «природи»
складеться  в  економіці,  ДП  «Славський  лісгосп»  отримає  гарантований  обсяг
заготівлі деревини 75210 м3. При виборі будь-якого іншого лісгоспу, у випадку
гіршої ситуації може бути отриманий обсяг заготівлі деревини  не більший, ніж
75210 м3.

Здійснивши  ранжування  лісгоспів  за  обчисленим  критерієм,  можна
виокремити групу таких найбільш стабільних лісгоспів: ДП "Славський л-п", ДП
"Сколівський  л-п",  ДП  "Стрийський  л-п",  ДП  "Золочівський  л-п",  ДП
"Радехівський л-п", ДП "Львівський л-п".

3.  Критерій  песимізму:  незалежно  від  того,  який  складеться  стан  в
економіці, ДП «Львівліснасіння» отримає гарантований обсяг заготівлі деревини
не менше 2132 м3. 

Здійснивши  ранжування  лісгоспів  за  обчисленим  критерієм,  можна
виокремити  групу  таких  найбільш  стабільних  лісгоспів:  ДП "Львівліснасіння",
ДП "Буський л-п",  ДП  "Бібрський л-п",  ДП "Ст.Самбірський л-п",   ДП "Рава-
Руський л-п", ДП "Самбірський л-п".

4.  Критерій  мінімаксного  ризику  Севіджа:  здійснивши  ранжування
лісгоспів  за  обчисленим  критерієм,  можна  виокремити  групу  таких  найбільш
стабільних  лісгоспів:  ДП  "Славський  л-п",  ДП  "Сколівський  л-п",   ДП
"Дрогобицький  л-п",   ДП  "Стрийський  л-п",   ДП  "Львівський  л-п",   ДП
"Бродівський л-п".

5.  Критерій  песимізму-оптимізму  Гурвіца:  здійснивши  ранжування
лісгоспів  за  обчисленим  критерієм,  можна  виокремити  групу  таких  найбільш
стабільних  лісгоспів:  ДП  "Славський  л-п",    ДП  "Сколівський  л-п",   ДП
"Стрийський  л-п",  ДП  "Золочівський  л-п",  ДП  "Львівський  л-п",  ДП
"Радехівський л-п".

6.  Критерій  Байєса: максимальний  середній  очікуваний  обсяг  заготівлі
складає  66061  м3 і  відповідає  ДП  «Славський  лісгосп».  Мінімальний  середній
очікуваний ризик складає 2693 м3 і відповідає також ДП «Славський лісгосп».

Здійснивши  ранжування  лісгоспів  за  обчисленим  критерієм,  можна
виокремити  групу  таких  найбільш  стабільних  лісгоспів:  ДП  «Славський  л-п»,
ДП  «Сколівський  л-п»,   ДП   «Стрийський  л-п»,  ДП  «Золочівський  л-п»,  ДП
«Львівський л-п», ДП «Радехівський л-п».

Розрахувавши  всі  перелічені  вище  критерії,  можна  також  здійснити
ранжування лісгоспів  залежно від рівня стійкості,  в  умовах невизначеності,  на
стабільні,  проблемні  та  депресивні  за  кожним  із  критеріїв  окремо,  з  метою
моделювання подальших перспектив їхнього розвитку.

Здійснивши аналіз прийняття рішень щодо вибору оптимального стійкого
лісгоспу  в  умовах  невизначеності,  варто  зауважити,  що  висновки,  отримані  за
критеріями  Вальда,  оптимізму,  Севіджа,  Гурвіца,  Байєса  та  Бернуллі-Лапласа
співпадають та надають перевагу вибору ДП «Славський лісгосп» як найбільш
стійкого.  І  лише  за  критерієм  песимізму  стійким  лісгоспом  буде  ДП
«Львівліснасіння».
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ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В
УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Реалії  сучасного  економічного  розвитку  як  на  глобальному,  так  і
національному,  регіональному  та  локальному  рівнях,  вказують  на  те,  що
економічна  безпека  суб’єктів  господарювання  є  складним  об’єктом і  потребує
системного  підходу  до  управління  ним.  Однією  зі  складових,  яка  забезпечує
економічну  безпеку  як  внутрішнього,  так  і  зовнішнього  середовища  суб’єктів
господарювання, є його соціальна відповідальність.

Узагальнення  теоретико-методологічних  підходів  до  вивчення  соціальної
відповідальності  бізнесу  (СВБ)  як  категорії  соціальної  економіки  та  об’єкта
статистичного вивчення з  використанням джерел [1-4]  дає підстави трактувати
СВБ як усвідомлений суб’єктами бізнесу та виражений у їхніх рішеннях та діях
обов’язок перед соціумом за реалізацію основних цілей суспільного розвитку. 

Вивчення практики СВБ в Україні та інших країнах світу вказує на те, що
основними  інституційними  групами  соціуму,  а  відповідно   стейкхолдерами
бізнесу  є  наймані  працівники  (персонал),  споживачі,  бізнес-партнери,  громада
(населення регіону або країни). 

Узагальнення наукових підходів до розуміння основних складових СВБ дає
змогу виділити два типи класифікацій в кількісному оцінюванні досліджуваного
об’єкта:

 Перший  тип:  основні  сфери  прояву  практики СВБ  з  урахуванням
середовища існування соціуму: соціального, економічного, екологічного. 

 Другий тип: основні стейкхолдери, які зацікавлені у реалізації  певних
цілей бізнесу.

Поєднання різних підходів до розуміння змісту та основних складових або
рівнів  (внутрішнього  і  зовнішнього  середовища)  СВБ  дало б змогу  описати
досліджувані  об’єкти  комплексом  статистичних  показників за  структурно-
логічною схемою, наведеною у таблиці 1.

Модель кількісного, у тому числі статистичного оцінювання практики СВБ
має  також  враховувати  стандарти  та  інструменти  державного  регулювання
соціальних ініціатив суб’єктів бізнесу. Такими є законодавчо закріплені розміри
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соціальних  стандартів,  вимоги  щодо  організації  та  умов  праці,  обов'язкове
соціальне страхування, пенсійне регулювання тощо . 
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Таблиця 1
Структурно-логічна схема (матрична модель) кількісного оцінювання СВБ

Сфери прояву соціальних ініціатив
бізнесу/групи показників

Соціальний
прогрес

Економічний
розвиток

Екологічний
баланс

"с
те

йк
хо

лд
ер

и"
 с

уб
єк

ті
в

бі
зн

ес
у

Персонал

Споживачі

Партнери

Громада (населення 
регіону або країни)

Складено авторами.

З  метою реалізації  структурно-логічної  схеми статистичної  оцінки  СВБ,
запропонованої  у  таблиці  1,  авторами  визначено  і  представлено  у  таблиці  2
комплекс  статистичних  показників  для  оцінювання  СВБ  щодо  кожної  з  груп
зацікавлених сторін-стейкхолдерів бізнесу. Інформаційною базою для розрахунку
наведених  показники  є  статистична  звітність  з  праці,  структурні  обстеження
підприємств,  обстеження  з  питань  травматизму  на  виробництві,  охорони
атмосферного повітря, а також фінансова звітність підприємств.

Окремим джерелом даних у вивченні СВБ є соціальна звітність. Соціальна
або нефінансова звітність - це звіти підприємств, які містять інформацію не лише
про  результати  їх  господарської  діяльності,  але  й  соціальні  та  екологічні
показники розвитку. Особливістю соціальної звітності є її публічний характер, а
також  використання  в  якості  інструменту  інформування  різних  стейкхолдерів
підприємства (акціонерів, співробітників, партнерів, клієнтів і суспільства) про те,
як і якими темпами фірма реалізує закладені в своїх стратегічних планах розвитку
цілі  щодо  економічної  сталості,  соціального  добробуту  та  екологічної
стабільності.

На  основі  різноманітних  форм  нефінансової,  у  тому  числі  соціальної
звітності  суб’єктів  бізнесу,  у  міжнародній  практиці  поширеними  є  методики
інтегрального  оцінювання  СВБ.  Прикладами  їх  реалізації  є  індекс  сталого
розвитку  DJSI та  індекс  FTSE4Good.  Методика  розрахунку  DJSI (Dow Jones
Sustainability World Index)  передбачає  використання  окремих  груп  показників
(економічних,  показників  впливу  на  навколишнє  середовище  і  соціальної
діяльності)  та  враховує  питання  корпоративного  управління,  зміну  ділового
клімату, стандартів в галузі поставки та умов праці.

Індекси  FTSE4Good із  соціально  відповідального  інвестування,  які
розробили Лондонська фондова біржа та британська газета Financial Times, 
охоплюють такі сфери діяльності: забезпечення екологічної стійкості, створення
позитивної  взаємодії  з  зацікавленими  сторонами  та  захист  і  підтримка  прав
людини.
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Таблиця 2
Комплекс показників статистичного оцінювання СВБ

Рівні СВБ
Складові соціальної відповідальності

Соціальні показники Економічні показники Екологічні показники

"с
те

йк
хо

лд
ер

и"
 с

уб
єк

ті
в 

бі
зн

ес
у

Персонал

Кількість  та  динаміка  трудових
конфліктів; 
кількість  працівників,  які  охоплені
колективними  договорами;  плинність
кадрів;  травматизм  на  підприємствах;
відсоток  працівників,  які  пройшли
підготовку,  перепідготовку  та
підвищення  кваліфікації  в  загальній
чисельності працівників.

Середня  заробітна  плата  одного
зайнятого;  обсяг  заборгованості  на
одного  зайнятого;  частка  додаткової
заробітної  плати  та  інших
заохочувальних  виплат  у  фонді
заробітної  плати;  співвідношення
заробітної  плати  і  соціальних
стандартів/  прожиткового  мінімуму;
частка  працівників,  які  працюють  в
умовах вимушеної неповної зайнятості

Кількість  зайнятих,  які  працюють  в
умовах,  що  не  відповідають
санітарно-гігієнічним нормам

Споживачі
Обсяги виробництва соціальної

продукції
Частота  скарг  споживачів  на
продукцію/послуги підприємства

Обсяг небезпечних для здоров’я
людини речовин та інших складових

у продукції підприємства чи
технології її виробництва

Партнери . . .
Кредиторська  заборгованість  у
розрахунку на одне підприємство

. . .

Громада
(населення
регіону  або
країни)

Частка  зайнятих  інвалідів;  соціальні
відрахування  у  розрахунку  на  одного
зайнятого/жителя регіону.

Обсяг  тіньової  (неформальної)
економіки;  фінансування  соціальних
проектів,  боротьба  з  соціальними
захворюваннями,  допомога  дітям-
сиротам та іншим соціальним групам
населення регіону, держави

Викиди  шкідливих  речовин  у
навколишнє середовище

Складено  авторами. Курсивом виділені показники, не передбачені існуючими державними статистичними спостереженнями в Україні.
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Таким чином, у дослідженні сформульоване авторське визначення СВБ та
обґрунтовано  перелік  показників,  які  передбачені  програмами  державних
статистичних спостережень і можуть бути використані для порівняльної оцінки
СВБ за видами економічної діяльності та регіонами України. Обмежена кількість
таких  показників  значною  мірою  обумовлена  їх  наявністю  у  статистичних
публікаціях Держстату. У зв’язку з цим з огляду на оцінювання СВБ за групою
стейхолдерів  “Громада  (населення  регіону  або  країни)”  вважаємо  за  доцільне
передбачити у програмах державних статистичних спостережень та відповідних
публікаціях Держстату показників зайнятості інвалідів, молоді та інших соціально
більш вразливих груп населення.
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розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Сучасний  розвиток  України  актуалізується  формуванням  стратегії
демократизації,  євроінтеграції  та  входження  до  міжнародного  економічного
простору.  Так,  трудова  міграція  дорослого  населення  корелює  з  розвитком
соціально-економічних  та  трудових  відносин  у  країні.  Таке  явище  поряд  з
позитивними  аспектами,  зокрема  матеріально-фінансова  забезпеченість  родин,
можливість навчати дітей за кордоном, переймання досвіду тощо), має численні
негативи, які, в першу чергу, позначаються на родинних стосунках та становищі
дітей.

Трудова  міграція  батьків  спричиняє  порушення  або  повну  підміну
основної функції сім’ї – виховання молодого покоління, а відповідно і поширення
негативних наслідків для фізичного, інтелектуального та психологічного розвитку
дітей.  Вони  стають  соціально  незахищеними,  з  проблемами  психо-емоційного
характеру  та  схильністю  до  девіантної  поведінки.  У  зв’язку  з  цим  постає
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необхідність активізації соціальної політики держави у контексті захисту прав та
інтересів дітей трудових мігрантів. 

Тема соціального захисту дітей та особливо дітей трудових мігрантів не є
новою  у  науковому  дискурсі.  Особливо  результативними  є  дослідження
соціального захисту дітей з особливими потребами, що проводили К. Б. Левченко,
О. А. Удалова, І. М. Трубавіна,  О. А. Котуков, Н. А. Копилова та  І. А. Шваб. Так,
захист  дітей  через  педагогічну  роль вивчали Л. С. Нечепоренко,  Я. В. Подоляк,
В. Г. Пасинок  і  Л. Г. Ковальчук.  У  працях  Е. М. Лібанової,  О. В. Макарової,
Л. Г. Чернюк,  Н. І. Андрусишин,  С. В. Полякової,  О. А. Грішнової,
М. В. Семикіної  та  У. Я. Садової  вивчалися  соціально-економічні  причини  та
обґрунтовувалися наслідки недофінансування програм соціального захисту дітей
трудових мігрантів. 

Соціально-економічні  та  фінансові  негаразди  у  державі  спричиняють
зниження  купівельної  спроможності  населення,  що  одночасно  мінімізує  рівень
фінансового  забезпечення  родин з  дітьми.  Наголосимо,  що  галузі  економіки  у
період  2003-2008  рр.  нарощували  темпи  випуску  продукції,  зростали  доходи
населення  й  заробітна  плата  найманих  працівників.  Купівельна  спроможність
родин на Львівщині в 2012 році порівняно з 2008 роком зросла, хоча і не за всіма
показниками.  Якщо  проаналізувати  динаміку,  то  купівельна  спроможність  у
2011 році  вийшла  на  рівень  2004  року.  Це  і  є  негативний  показник,  оскільки
розвиток економіки не відбувається, однак це ознаки виходу з економічної кризи.
Варто зауважити, що індекси споживчих цін на непродовольчі товари для дітей
зростають  кожного  року,  що  засвідчує  зменшення  купівельної  спроможності
батьків та одночасно незадоволеність потреб дітей (рис. 1). 

Особливо різке зниження купівельної спроможності серед дитячих товарів
за  2003-2011  роки  спостерігалося  на  канцелярські  товари  та  одяг  для  дітей
(101,57% –  категорія  «канцелярські  товари»  та  101,19% –  категорія  «одяг  для
дітей»)  [1].  Таким  чином,  різницю  між фінансовими  можливостями батьків  та
незадоволеними  потребами  дітей  повинні  покриватися  фінансуванням  програм
соціального захисту  дітей,  особливих категорій дітей  та окремими програмами
захисту прав, інтересів та свобод дітей трудових мігрантів.
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Рис. 1. Індекси споживчих цін за групами непродовольчих товарів дитячого
асортименту в Україні за 2003-2011 роки, %*

250



*Побудовано автором за даними [3-9]
Активна  соціальна  політика  щодо  захисту  прав  та  інтересів  дітей  на

сучасному  етапі  розбудови  громадянського  суспільства  забезпечується
фінансуванням  програм  соціального  захисту  дітей.  Варто  зауважити,  що  у
регіональному  розрізі  фінансування  програм  соціального  захисту  дітей
коливається,  що спричинене  як  особливостями економічного  розвитку регіону,
так і його демографічним потенціалом. Значне збільшення фінансування програм
соціального захисту дітей у Львівській області  (близько 3265,66% у 2012 році,
порівняно  з  2004  роком)  відбулось  з  активізацією  допомоги  держави  при
народженні дитини (табл. 1). 

Оптимізація  напрямів  державної  фінансової  допомоги малозабезпеченим
сім’ям з дітьми та програм соціального захисту дітей, дасть змогу розвинути у
майбутньому оптимістичний сценарій щодо забезпечення можливостей розвитку
та потенціалу дітей,  особливо дітей трудових мігрантів.  На підтвердження цієї
гіпотези  здійснено  кореляційно-регресійний  аналіз.  Так,  між  видатками  з
Державного бюджету України на фінансування програм соціального захисту дітей
у Львівській області та кількістю дітей у регіоні, що потребують особливого опіки
з  боку  соціальних  органів,  присутній  зворотний  зв’язок  (r  дорівнює  -0,89).  За
шкалою Чеддока сила зв’язку між факторами є дуже сильною (оскільки 0,9<r<1).
За  умови  збільшення  фінансування  програм  соціального  захисту  дітей  у
Львівській області на 1% обсяги особливо вразливих категорій дітей зменшаться
на 9,506% (R2 = 0,9468, R= 0,9730 – зв’язок між показниками щільний). 

Протягом останніх  років  держава послідовно підвищує розмір допомоги
при народженні дитини: у 2004 р. – 764 грн., з 01.04.05 р. – 8500 грн., у 2008 році -
12240 грн. (на першу дитину), 25000 грн. (на другу дитину), 50000 грн. (на третю
дитину).  Станом  на  01  січня  2013  року  розмір  матеріальних  виплат  при
народженні  першої  дитини  складав  –  29160  грн.,  другої  дитини  –  58320  грн.,
третьої дитини – 116640 грн. В Україні з 1 липня 2014 року розмір допомоги при
народженні дитини буде фіксований і становитиме 41 тис. 280 грн. [16].

У  зв’язку  з  тим,  що  в  2012  році  прожитковий  мінімум  для  основних
демографічних  груп  населення  змінюється  5  разів,  відповідно  і  допомога  при
народженні  дитини  буде  змінюватися  залежно  від  місяця  народження  дитини.
Механізм  надання  допомоги  в  2012  році  залишився  колишнім.  Частина
виплачуваної суми при народженні (десять прожиткових мінімумів) сім’я отримує
відразу  після  народження  дитини,  а  решту  грошей  держава  виплачує  рівними
частинами: на першу дитину протягом 24 місяців, на другу – 48 місяців; на третю
і наступних дітей – 72 місяців (табл. 2). Уряд забезпечує підвищення добробуту
найбільш вразливим категоріям населення, у тому числі і жінкам, які доглядають
за дітьми до 3-ох років, шляхом підвищення соціальних стандартів.

Від  розміру  прожиткового  мінімуму  залежать  й  інші  види  допомоги,
наприклад допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Розмір допомоги – не фіксована сума.

Існує  максимальний  розмір  допомоги,  який  виплачується  в  розмірі,  що
дорівнює  різниці  між  100%  прожиткового  мінімуму,  встановленого  для
працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців і гарантований мінімальний розмір – 130
грн.
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Таблиця 1
Видатки з Державного бюджету України на фінансування програм соціального захисту дітей Львівської області за 2004-2012 роки*

Державні програми
соціального захисту дітей

Період
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Допомога сім’ям з дітьми 32328,8 88606,7 135650,9 397541,6 528478,6 750510,5 1088077,5 1325921,3 1551018,7

Інші види соціальної 
допомоги,  з них:

163590,9 155675,6 134294,2 167215,5 189626,1 161025,5 195074,1 252774,8 376215,5

соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям

97789,2 110176,5 92976,7 94801,2 113335,2 80165,5 94019,5 ~ ~

Будинки-iнтернати для 
малолiтнiх iнвалiдiв

2065,7 2787,8 3699,0 3972,8 5017,1 5497,3 7416,5 7677,5 8277,9

Утримання закладів, що 
надають послуги дітям, які
опинились в складних 
життєвих обставинах

425,8 1470,9 597,5 833,4 1119,3 1167,7 1455,3 1774,8 1896,1

Інші програми соціального
захисту дітей

79,5 145,7 263,2 310,1 418,8 311,0 296,5 339,9 344,1

Програми у справах сім’ї, 
дітей і молоді

3329,4 5649,2 12765,5 19626,4 24855,8 24676,7 28905,1 30047,7 36925,3

Допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-
інвалідам

1276,8 15983,4 40424,3 88284,3 131738,1 163173,3 236020,3 275912,6 333171,7

Темпи приросту
Примітка: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1~ - базисний темп приросту (порівняно 
з 2004р.)

1~ 2~ 1~ 2~ 1~ 2~ 1~ 2~ 1~ 2~ 1~ 2~ 1~ 2~ 1~ 2~

2~ - ланцюговий темп приросту 
(відносно

2,74 2,74 4,20 1,53 12,30 2,93 16,35 1,33 23,21 1,42 33,66 1,45 41,01 1,22 47,98 1,17

попереднього року) 0,95 0,95 0,82 0,86 1,02 1,25 1,16 1,13 0,98 0,85 1,19 1,21 1,55 1,30 2,30 1,49
1,13 1,13 0,95 0,84 0,97 1,02 1,16 1,20 0,82 0,71 0,96 1,17 - - - -

*Складено та розраховано автором за
даними 1,35 1,35 1,79 1,33 1,92 1,07 2,43 1,26 2,66 1,10 3,59 1,35 3,72 1,04 4,01 1,08
[10-15] 3,45 3,45 1,40 0,41 1,96 1,39 2,63 1,34 2,74 1,04 3,42 1,25 4,17 1,22 4,45 1,07

1,83 1,83 3,31 1,81 3,90 1,18 5,27 1,35 3,91 0,74 3,73 0,95 4,28 1,15 4,33 1,01
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Максимальний  розмір  допомоги  збільшується  кожного  разу,  коли  зростає
прожитковий мінімум.

Таблиця 2
Грошові виплати при народженні дитини, станом на 2012-2013 роки*

Загальний розмір допомоги при народженні дитини
2012 рік 2013 рік

з січня з квітня з липня
з

жовтня
з грудня з січня з грудня

на першу
дитину

26790 27330 27510 27900 28830 29160 30960

на другу
дитину

53580 54660 55020 55800 57660 58320 61920

на третю і
наступних

дітей
107160 109320 110040 111600 115320 116640 123840

Одноразова допомога
8930 9110 9170 9300 9610 9720 10320

Щомісячний розмір допомоги
на першу
дитину

744,17 759,17 764,17 775 800,83 810,00 860,00

на другу
дитину

930,21 948,96 955,21 968,75 1001,04 1012,5 1075

на третю і
наступних

дітей
1364,30 1391,80 1400,97 1420,83 1468,19 1606,5 1576,7

*Складено автором за даними [2] 

Економічна та політична криза у країні зумовила виникнення неефективного
механізму  соціального  захисту  населення  та  дітей  зокрема.  Цей  інструментарій
втратив свою спонукальну функцію, знецінюючи значення освіти, родинних зв’язків
серед дітей та мінімізував можливості для розвитку потенціалу молодого покоління.
Оскільки  усе  ХХ  –  початок  ХХІ  століття  ознаменовані  ростом  уваги  світової
спільноти  до  проблем  захисту  інтересів  молодого  покоління,  орієнтації  на
врахування загальнолюдських цінностей суспільного розвитку, зокрема поваги до
гідності  дітей,  миру, добра та любові,  уряд України поклав на себе зобов’язання
щодо забезпечення умов для розвитку дітей, врахування їх потреб та інтересів при
формування  державної  стратегії  розвитку,  яку  можливо  реалізовувати  за  умови
ефективного  фіксування  програм  соціального  захисту  родин  з  дітьми  чи  самих
дітей. Втілення вказаних ідей по суті є дороговказом для формування та реалізації
відповідної соціальної політики держави. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Вагомим  важелем  ефективного  розвитку  вітчизняних  підприємств  є
формування прогресивної організаційної культури. Феномен організаційної культури
в науковому дискурсі в Україні сформувався у недостатній мірі, і лише наприкінці
ХХ  століття  явище  культури  підприємства  стало  важливим  елементом  системи
управління. Передумовою такої ситуації є ринкові трансформації, зміна умов ведення
бізнесу,  орієнтація  на  конкурентоспроможність  товару  та  підприємств,  а  також
формування позитивного іміджу підприємств України на зовнішніх ринках збуту. Такі
перетворення  призвели  до  кардинальних  змін  в  економіці  та  управлінні
підприємствами. Однак, незважаючи на прагнення до швидкого реагування на зміни
у зовнішньому середовищі чи адаптації до внутрішніх чинників розвитку діяльності
підприємств,  консервативним  елементом  у  системі  управління  вітчизняними
підприємствами залишається організаційна культура.

Перші  наукові  уявлення  про  організаційну  культуру  з’являються  у  західній
літературі  з  початку  80-х  років  ХХ  ст.  завдяки  дослідженням  Т. Дж. Пітерса,
Р. Х. Уотермена,  Г. Хофстеда та інших вчених,  проте  системні  дослідження  в  цьому
напрямі  залишаються  рідкісними.  У вітчизняній  літературі  проблеми  вдосконалення
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організаційної  культури  стали  предметом  ретельної  уваги  лише  останніми  роками.
Зокрема, окремі аспекти зазначеної проблеми відображені у публікаціях Воронкової А. Е.,
Дмитренка  Г. А.,  Зінов’єва  Ф. В.,  Грішнової  О. А.,  Колота  А. М.,  Онікієнка  В. В.,
Петрової І. Л. 

Для більшості українських підприємств існуюча організаційна культура увійшла
в протиріччя із завданнями адаптації до ринкових вимог, прискореного економічного
зростання  та  інноваційного  розвитку.  Недоліки  і  проблеми  у  формуванні
організаційної  культури  негативно  відбиваються  на  організаційній  поведінці
керівників,  мотивації  персоналу  до  ефективної  праці,  стані  соціально-трудових
відносин,  що,  у  свою  чергу,  стає  однією  з  відчутних  перешкод  у  забезпеченні
ефективної діяльності підприємств.

Варто  зауважити,  що  культура,  у  загальному  розумінні,  характеризує
сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його
історії  [7].  Так,  організаційна  культура  –  це  сформована  впродовж  всієї  історії
організації  сукупність  прийомів  та  правил  адаптації  організації  до  вимог
зовнішнього  середовища  і  формування  внутрішніх  відносин  між  групами
працівників  [6,  с. 8].  Організаційна  культура  концентрує  політику  та  ідеологію
життєдіяльності організації, систему її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу
влади,  характеристику  соціальних  цінностей  та  норм  поведінки.  Елементи
організаційної  культури  є  орієнтиром  в  ухваленні  керівництвом  організації
управлінських  рішень,  налагодженні  контролю  за  поведінкою  та  взаєминами
співробітників  у  процесі  оцінювання  виробничих,  господарських  та  соціальних
ситуацій.

Організаційна культура за своєю суттю є складним і багатоплановим явищем,
на яке справляє вплив ціла низка різних з своєю суттю факторів, домінуючими з
яких  є  державний  устрій,  національна  культура  та  національний  управлінський
стереотип,  галузеві  особливості,  динаміка  зовнішнього  середовища  та  історій
підприємства [1].

Існує чотири основних підходи до формування організаційної культури: 
а)  внутрішній,  який  базується  на  виборі  місії,  соціальний  зміст  якої

направлений, перш за все, на внутрішнє середовище організації; 
б) когнітивний, який орієнтований на розвиток і навчання персоналу; 
в) символічний підхід, за якого першочергове значення надається зовнішнім

проявам організаційної культури; 
г) стимулюючий підхід, який направлений на формування системи мотивації

персоналу [2, с. 44-45; 5, с. 21-22].
Так,  етична  складова  організаційної  культури  задає  професійно-етичні

стандарти поведінки членів організації, окреслює рамки прийнятного поводження й
потребує вироблення системи механізмів для своєї підтримки. Для удосконалення
системи організаційної культури необхідно апробовувати вітчизняний і зарубіжний
досвід провідних підприємств світу, проводити анкетування працівників, оцінювати
фінансовий стан підприємства за допомогою розрахунку економічних показників. 

Важливим  напрямом  діяльності  керівників  вітчизняних  підприємств  і
запорукою успіху змін організаційної культури є залучення зовнішніх професійних
консультантів для здійснення проектів організаційного розвитку. Значним плюсом
для  підприємства  є  створення  своїх  власних  клубів,  де  можна  у  невимушеній
обстановці  обговорити  з  працівниками  пропозиції  та  зауваження  щодо  роботи
фірми.  Це  у  свою  чергу  посилює  довіру  у  взаємовідносинах  між  керівниками  і
персоналом. Популярним і ефективним моментом у роботі підприємств є надання
новим  робочим  старшого  наставника  (ментора),  котрий  би  зумів  передати
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молодшому колективу усі необхідні навики, вміння, лідерські якості, що зумовлює
стрімкий кар’єрний ріст новоприбулого персоналу [4, с. 122].

Вагомими дослідженнями організаційної культури вітчизняних підприємств є
аналіз її формування на прикладі різних організаційно-правових форм. Спробуймо
виділити  особливості  структури  організаційної  культури  підприємства  державної
форми власності (ДП «Рава-Руське лісове господарство»). 

Організаційна  культура  досліджуваного  підприємства  є  достатньо
інерційним  об’єктом  управління,  адже  досягнення  кінцевої  мети  –  підвищення
ефективності на основі приведення ціннісних установок індивіда у відповідність до
системи  цінностей  підприємства  –  передбачає  не  просто  поверхневий  плив  на
діяльність  працівника.  Такий  вплив  є  достатньо  сильним,  проникає  в  глиб
внутрішнього  світу  індивіда.  Враховуючи,  що  такий  тотальний  вплив
(перевиховання)  не  є  завжди  виправданий  і  корисний,  а  ДП «Рава-Руське  лісове
господарство»  є  групою  працівників,  склад  якої  можна  змінювати,  то  в  процесі
формування  організаційної  культури на  перше  місце  виходять:  1)  виключення  із
складу працівників  тих осіб,  які  є  носіями небажаної  системи цінностей  і  важко
піддаються соціалізації; 2) залучення до роботи фахівців, які за своїми ціннісними
установками  можуть  успішно  інтегруватись  до  існуючого  типу  культури;  3)
проведення  активної  роботи  щодо  соціалізації  персоналу,  перш  за  все,  щойно
найнятого; 4) розробка, впровадження, розвиток бажаних елементів організаційної
культури.

Одним із заходів підвищення ефективності сучасної організаційної культури
державного вітчизняного підприємства є його диверсифікація, яка дасть можливість
знизити господарські ризики і вийти на нові ринки. Задля цього керівництво «Рава-
Руського  лісгоспу»  необхідно  розпочати  використання  енергозберігаючих
технологій і розробити стратегічний проект «Енергія майбутнього». 

Варто  наголосити,  що  до  переваг  організаційної  культури  вітчизняних
підприємств України можна віднести спрямування на створення єдиних об’єднуючих
цінностей  - колективізму,  почуття  гордості  за  своє  підприємство,  готовності
присвятити йому все своє свідоме трудове життя, свої знання, досвід, талант, а також
прагнення до виконання  та  перевиконання  планових показників,  прояв  трудового
героїзму за будь-якою ціною. При цьому заохочення у матеріальному вимірі на таких
підприємств є у малих розмірах або взагалі відсутні, великого значення для персоналу
мають  моральні  заохочення.  Такі  елементи  організаційної  культури  на  вітчизняних
підприємствах  України  є  передумовами  підтримання  високої  ролі  корпоративних
цінностей,  сприяють  трудовому  вихованню  молодих  працівників,  утвердженню
морально-етичних норм в дусі поваги до людини праці.

Зауважимо,  що  державна  підтримка  організаційної  культури  підприємств
України відзначена у наказі Національного агентства України з питань державної
служби  «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій щодо  формування
корпоративної  культури  та  Примірного  кодексу  корпоративної  культури  у
державних  органах,  органах  влади  Автономної  Республіки  Крим  та  їх  апараті».
Метою корпоративної культури є забезпечення високої результативності діяльності
державного  органу  за  рахунок  підвищення  ефективності  управління  та  якісного
поліпшення діяльності державного органі [3]. 

Здобуття Україною незалежності та перехід до ринкової економіки приніс чимало
змін  в  організаційну  культуру  підприємств.  Формування  ринкових  відносин,
приватизаційні процеси, свобода трудового вибору та працевлаштування, конкуренція
між  роботодавцями  з  одного  боку,  між  працівниками  або  особами,  які  шукають
роботу,  з  іншого,  - все  це  вплинуло  на  організаційні  цінності,  поведінку  та
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взаємовідносини керівників і підлеглих. Відійшли в минуле централізоване управління
підприємствами,  гарантоване  забезпечення  усіма  видами ресурсів  з  боку  держави.
Стало зрозумілим, що інтереси керівників підприємств і персоналу стали залежними
від ринкового попиту на результати їх спільної праці (продукцію, послуги).
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РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Відомо,  що  соціально-економічний  потенціал  регіону  залежить  від
сукупності потенціалів видів економічної діяльності і суб’єктів господарювання, які
їх формують, забезпечують сталий розвиток території та визначають його напрями.
Тому,  практичне  значення  результатів  оцінки  потенціалу  розвитку  сільських
територій, здійсненої на основі аналізу публічної зведеної статистичної інформації,
полягає,  на  нашу  думку,  у  можливості  використання  їх  органами  місцевої
виконавчої влади за підготовки проектів програм регіонального розвитку. 
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Зокрема,  опираючись на результати оцінки наявного природно-ресурсного,
трудового, виробничого, інноваційного потенціалів, а також враховуючи показники
спеціалізації  регіону  на  виробництві  тих  чи  інших  видів  продукції  (здійсненні
певних видів економічної діяльності) доцільно визначати і формувати пріоритетні
напрямки регіональної політики підтримки розвитку підприємництва.

Для  визначення  областей  України,  що  мають  стратегічне  значення  щодо
виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції (валовий збір цукрового
буряку  та  соняшнику;  реалізація  зернових  культур,  цукрових  буряків  і  насіння
соняшнику;  поголів’я  корів,  свиней,  кількість  птиці;  виробництво  м’яса),
застосовано методи кластерного аналізу та виявлено три типи областей [3, с.98]:

-  з  найвищими  показниками  (Київська,  Чернігівська,  Дніпропетровська,
Львівська, Полтавська та Одеська області);

-  з найнижчими показниками (Черкаська,  Харківська,  Вінницька,  Донецька
області та АР Крим);

- із середніми показниками (інші області).
Після  ідентифікації  спеціалізованих  для  даного  регіону  галузей

сільськогосподарського  виробництва  за  допомогою  описаних  вище  методів,
доцільно  оцінити  ефективність  цієї  спеціалізації,  яка  визначається  шляхом
порівняння ефекту виробництва продукції даного виду в регіоні та в середньому по
країні.  Ефективність  спеціалізації  можна  розрахувати,  наприклад,  за  такими
формулами [2]:

і
с С

СЕ  (1)

Ф
ФЕ і

с  (2)

П
ПЕ і

с  (3)

де  Ес –  ефективність  спеціалізації;  спеціалізація  вважається  ефективною,
якщо Ес ≥ 1;

Сі,  Фі,  Пі – відповідно собівартість,  фондовіддача і продуктивність праці в
регіоні за виробництва даного виду продукції;

С, Ф, П – середня по країні собівартість, фондовіддача і продуктивність праці
за виробництва даного виду продукції.

Крім того, за розробки заходів щодо підвищення ефективності використання
потенціалу сільського господарства регіону необхідно враховувати деякі специфічні
особливості  цієї  галузі.  Зокрема,  у  рослинництві  треба  зважати  на  оптимальну
структуру посівних площ та сівозмін з погляду збереження якості ґрунтів, а також
слід  враховувати  структуру  споживання  окремих  видів  продукції  рослинництва,
уникаючи перевиробництва, що неминуче потягне за собою падіння цін реалізації і
зниження  рентабельності  виробництва.  Також  варто  враховувати
внутрішньогалузеву  структуру  сільськогосподарського  виробництва  –  товарної
продукції і продукції для власних потреб галузі (на корми, насіння тощо).

Виходячи  з  цього,  вважаємо  за  необхідне  розробити  заходи  щодо
забезпечення  розвитку  агропромислових  територіальних  кластерів,  у  яких
технологічні  процеси  здійснюються  за  схемою  повного  замкненого  циклу:  від
виробництва кормів до переробки виробничої сировини і реалізації продукції через
власну  торгову  мережу.  Створення  інтегрованих  агроформувань,  основу  яких
складатимуть  сільськогосподарські  виробники  із  структурою  виробництва,  що
відповідатиме пріоритетним напрямам розвитку соціально-економічного потенціалу
регіону,  дозволить  підвищити  рівень  розвитку  регіональної  агропродовольчої
системи.  
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Зазначимо, що розвиток аграрних кластерів визнано одним із найважливіших
напрямів у стратегіях розвитку багатьох регіонів, зокрема:

– “Стратегії  розвитку  Сумської  області  “Нова  Сумщина  –  2015”,  у  якій
основою для  економічного  розвитку  області  визначено  розвиток  кластерів  АПК,
спрямованих  на  формування  замкнутого  високотехнологічного  агропромислового
виробництва та на створення екологічно чистої конкурентоспроможної продукції; 

– “Стратегії  підвищення  економічної  конкурентоспроможності
Дніпропетровської  області:  кластери  будівництва  та  сільського  господарства”.
Кластер сільського  господарства  розвиватиме найбільш перспективні  для  області
напрями: свинарство,  птахівництво,  плодівництво та овочівництво,  що сприятиме
розвитку сучасної переробної галузі для виробництва продукції з високою доданою
вартістю та дозволить збільшити її експорт;

– “Стратегії  підвищення  конкурентоспроможності  Донбасу  “Донбас  –  2025:
стратегія майбутнього”, пріоритетним напрямом якої є, зокрема, розвиток кластеру
сільськогосподарської  і  харчової  промисловості,  що  у  перспективі  сприятиме
ефективній  реалізації  потенціалу  Донецької  області  у  сільському  господарстві,
створенню конкурентної харчової промисловості; 

– “Стратегії економічного і соціального розвитку АРК на 2011-2020 рр.”, у якій
передбачається формування протягом 3-5 років конкурентоспроможних кластерів в
сільському господарстві й харчовій промисловості регіону;

– “Стратегії соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період
до 2015 р.”, якою передбачено формування цілісних регіональних інфраструктурно-
виробничих  комплексів  на  основі  кластерного  механізму  розвитку  малого
підприємництва за виробничо-технологічними та виробничо-збутовими ознаками, з
використанням  переваг  територіального  поділу  праці  на  основі
конкурентоспроможних  профільних  галузей  регіонального  виробництва
(машинобудування  й  металообробки,  лісової  промисловості,  переробних  галузей
АПК тощо);

– “Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015
р.”,  у  якій  серед  основних  завдань  розвитку  агропромислового  виробництва,
підвищення  його  потенціалу  й  ефективності  йдеться  про  створення
агропромислового  науково-виробничого  кластера  на  базі  Регіонального
агропромислового центру;

– “Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-
2015  рр.”,  якою  одним  із  завдань  розвитку  виробничої  та  транспортної
інфраструктури  у  сільській  місцевості,  спрямованої  на  підвищення
конкурентоспроможності  продукції  агропромислового  сектора,  визначено
формування агропромислових кластерів;

– “Регіональній стратегії  розвитку Закарпатської  області  до 2015 р.”,  у якій,
серед  іншого,  до  формування  стратегічних  цілей  розвитку  області  включено
інтеграцію роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ділових
кіл  для  створення  та  функціонування  кластерних  систем  за  галузевими  та
функціональними  пріоритетами  соціально-економічного  розвитку  області  (в
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машино-  та  приладобудуванні,  деревообробній  промисловості,  туристично-
рекреаційному  та  аграрному  секторах,  паливно-енергетичному  комплексі  та
екопромисловій діяльності);

– “Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 р.”, у
якій  визначено  підтримку  розвитку  існуючих  в  області  кластерних  об’єднань,
зокрема  Інноваційно-технологічного  кластеру  “АГРОБУМ”  і  Національного
кластеру “Нові машини” [3].

Формування  кластерних  об'єднань,  забезпечення   їхнього  розвитку
сприятливим  інституційним  середовищем,  вимагає  від  держави  значних  витрат.
Тому  важливим  є  ефективне  використання  економічних  можливостей  самих  же
підприємств  агропромислового  комплексу  щодо  вдосконалення  ринкової
інфраструктури.  Цього  можна  досягти  шляхом  їхньої  тісної  інтеграції,  що
позитивно  вплине  на  формування стратегічних  перспектив  входження  України  у
сучасну систему міжнародних зв'язків, зокрема в ЄС.

Зазначимо, що особливої актуальності у процесі створення агропродовольчих
кластерів  та  співпраці  з  країнами  ЄС   набуває  розвиток  сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, що сприятиме вирішенню не тільки проблеми реалізації
продукції  дрібними сільськогосподарськими виробниками,  а  й задоволенню їхніх
потреб  в  отриманні  інших агропослуг  за  прийнятними цінами,  а  саме:  послуг  зі
збирання  та  зберігання  врожаю,  заготівлі,  первинної  обробки  та  переробки
сільськогосподарської продукції, матеріально-технічного постачання, транспортних
послугах  і  ремонті  техніки,  послуг  з  обробітку  ґрунту  та  меліорації,
зооветеринарного обслуговування тощо.

Інвестиційний  потенціал  таких  кооперативних  об’єднань  шляхом
самофінансування є недостатнім,  а  можливості  залучення інвестицій із  зовнішніх
джерел  обмежуються  об’єктивними  особливостями  економічної  природи
сільськогосподарських  обслуговуючих  кооперативів,  зокрема:  неприбутковий
статус  кооперативів  створює  об’єктивні  труднощі  за  обґрунтування  їхньої
кредитоспроможності;  принцип  обмеження  виплат  часток  доходу  на  паї  гальмує
залучення ними коштів від портфельних інвесторів – асоційованих членів; нестача у
новоствореного кооперативу власного майна в достатньому обсязі для використання
його  як  забезпечення  за  кредитом  є  перешкодою  для  розвитку  банківського
кредитування цих об’єднань. Крім того, кооператив за означенням не може залучати
прямі інвестиції ззовні, оскільки пряме інвестування передбачає набуття інвестором
прав  управління  діяльністю   об‘єкта  інвестування,  що  автоматично  призведе  до
порушення  одного  із  основоположних  принципів  кооперації,  а  саме:  принципу
демократичного  управління,  за  якого  право  голосу  мають  лише  ті  члени,  які
користуються послугами обслуговуючого кооперативу,  при чому кожен член має
один голос, незалежно від розміру його паю.

Для  вирішення  цієї  проблеми  пропонуємо  механізм  формування
сільськогосподарським  обслуговуючим  кооперативом  власних  коштів  для
повернення  кредиторам  основної  суми  позик,  залучених  на  формування  його
виробничої  бази,  шляхом  поступового  збільшення  суми  паю  кожного  члена
пропорційно до обсягів його участі у діяльності кооперативу. Для того, щоб зробити
процедуру  поповнення  паю  менш  обтяжливою  для  сільськогосподарських
товаровиробників-учасників кооперативу,  доцільно розробити механізм спрямування
суми  належних  кожному  членові  кооперативних  виплат  за  підсумками  діяльності
кооперативу на збільшення його паю. Таким чином, отримуючи необхідні агротехнічні
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послуги  та  послуги  із  заготівлі,  первинної  оброки,  зберігання,  переробки  та  збуту
сільськогосподарської  продукції,  та оплачуючи їхню вартість за середньоринковими
цінами,  члени  кооперативу  водночас  робитимуть  посильні  внески  у  формування
кооперативної виробничої бази.

У разі, якщо цих коштів буде недостатньо, тобто:

                                  nnрoзр CKВД  , (4)

де розрД  – розрахунковий дохід кооперативу, отриманий від надання послуг

протягом n-го періоду, без ПДВ;
В  – загальна сума витрат кооперативу, пов’язана із наданням послуг членам

кооперативу  та  третім  особам  протягом  розрахункового  року  (не  включаючи
фінансові витрати на сплату відсотків за кредитами);

nК  – сума щорічного платежу з погашення тіла кредиту;

nC  – сума відсотків, яка підлягає сплаті за користуванню кредитом у n-му
періоді;

пропонуємо введення інвестиційної надбавки на ціну послуг кооперативу на
період погашення його зобов’язань перед кредиторами.

Величина  інвестиційної  надбавки  до  ціни  послуг   іН  визначається  із
співвідношення:

nnірозр CКВНД  ; (5)

розр

nn
і Д

ВCК
Н

 . (6)

Отже,  можемо зробити висновок про те,  що запропоноване удосконалення
механізмів  інвестиційного  забезпечення  сільськогосподарських  обслуговуючих
кооперативів активізує процес їх утворення та посилить роль сільськогосподарської
кооперації  як  важливого чинника розвитку сільських територій.  В результаті,  це
сприятиме розвитку соціально-економічного потенціалу та підвищить ефективність
його  використання  на  рівні  агропромислових  кластерів  в  умовах  соціально-
економічної трансформації та інтеграції України в ЄС.
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ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДИСЦИПЛІНОЮ НА РЕГІОНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ

Організація праці  вимагає узгодженості  управлінських дій з психологічними
закономірності поведінки людини.

Внутрішній психологічний клімат формується сукупністю обставин, у межах
яких  відбувається  діяльність  людей.  Ці  обставини  народжують  певні  установи
членів  колективу,  що  випливають  в  їхньому  внутрішньому  відношенні  до
навколишнього середовища і змісту своєї роботи. Психологічна сумісність членів
організації  –  це  сукупність  індивідуальних  якостей  членів  організації,  що
забезпечують злагодженість і ефективність їхньої діяльності.

Важливе  місце  в  системі  компонентів  не  тільки  особистості,  а  й  усього
колективу,  займає  система  потреб,  мотивів  та  інтересів,  знання  яких  допомагає
попереджувати можливі конфлікти.

Також  не  менш  важливе  місце  займає  і  дисципліна,  яка  є  важливою
загальнолюдською цінністю, що поєднує людей у процесі  організації  праці.  Вона
передбачає порядок відносин, які встановлені державою, згідно з якими всі державні
організації зобов’язані виконувати накладені н них зобов’язання та обов’язки.

Управління  персоналом  вимагає  узгодженості  управлінських  дій  з
психологічними  закономірностями  поведінки  людини.  Нехтування  цими
закономірностями призводить до виникнення психологічних конфліктів, що сприяє
плинності  кадрів,  порушенню  трудової  дисципліни  та  зниженню  продуктивності
праці.

З  давніх  давен  філософи,  соціологи,  менеджери  хотіли  з’ясувати,  чому  з
однією людиною легко спілкуватись, знайти взаєморозуміння, а з іншого – немає
такої можливості, і чим саме визначається логіка поведінки окремої людини.

Поведінка – це форма взаємодії  особистості  з  оточуючим середовищем,  яке
визначається  рядом  факторів  і  природними  властивостями  особи,  її
індивідуальністю [3].

Індивідуальність – це сукупність особливостей, які відрізняють одну людину
від  іншої.  Вони  залежать  від  умов  життя  і  діяльності  людини,  системи  потреб,
інтересів та мотивів, системи управління особистості на її уяві.

Особистість – це соціальне явище. Вона є продуктами спілкування людей. Щоб
зрозуміти  людину  як  особистість,  а  значить  ефективно  управляти  нею,  потрібно
скласти картину її особливого погляду на світ. Така картина формується в еталонній
групі, родині, серед друзів по навчанню і роботі і під їх впливом. Людина формує
свою картину світу в спілкуванні з іншими людьми.

Природні властивості особистості – це те, що закладено в неї від народження і,
як правило, характеризується тією чи іншою мірою виваженості таких динамічних
рис,  як активність та емоційність.

Активність  –  це  чітко  виражене  бажання  до  різного  роду  діяльності,
ствердження  себе.  Крайніми  вираженнями  активності  є,  з  одного  боку  –  сильна
енергія,  бажання  чимось  зайнятись,  діловитість,  мова,  а  з  другого  –  в’ялість,
пасивність психічної діяльності, жестикуляції [2].

Емоційність проявляється в різній мірі нервовими збудженнями особистості,
динаміці її емоцій та почуттів, які характеризують відношення до навколишнього
світу.

Темперамент – сукупність індивідуальних особливостей особистості людини,
які  характеризують  динамічну  й  соціальну  сторони її  діяльності  та  поведінки.  В
даний  час  відомі  такі  типи  темпераментів:  сангвінік,  холерик,  флегматик  та
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меланхолік  [1]. Всі типи темпераменту є відносно стійкими і мало змінюються під
впливом  середовища  і  виховання.  Знання  характеристик  особистості  дозволяє
правильно обирати форму поведінки з нею.

Однією  з  головних  психологічних  характеристик  особистості  є  характер.
Характер – це сукупність стійких психологічних властивостей, які визначають лінію
поведінки людини, відношення її до справи, інших людей і до самої себе.

Важливе  місце  в  системі  компонентів  особистості  займає  система  потреб,
мотивів та інтересів, тобто все те, що визначає поведінку особистості та допомагає
пояснити її рішення. Потреби людини значною мірою визначають успіх бізнесу. Все
розмаїття потреб особистості і формує мотив її діяльності. Мотив – це внутрішній
порив  до  діяльності,  викликаний  певною  потребою.  Знання  мотивів  поведінки
людини допоможе попередити можливі конфлікти,  звільнення працівників тощо.

Не менш важливе значення для спеціалістів має інтерес – форма прояву потреб
особистості, направлена на певний предмет, що викликає позитивні емоції. Інтереси
можуть  бути  різноманітними,  наприклад,  інтерес  до  музики,  техніки,  спорту.
Основне в тому, що прояв інтересу людини до чогось сприятиме досягненню мети.

Так як людина не може жити за межами суспільства, колективу, групи, то вона
в  них  стверджується,  реалізується.  Процес  адаптації  особистості  до  соціального
середовища називається її соціалізацією.

Соціалізація це процес становлення особистості  за допомогою спілкування і
засвоєння  нею  норм,  цінностей,  установок,  властивих  даній  групі,  колективу,
суспільству.

Отже, особистість – це конкретна людина, носій свідомості та самосвідомості,
володар певного статусу і ролі. Суть особистості людини прикривається «маскою»,
якою вона користується щоразу, коли вступає в соціальні контакти.

Поведінка  колективу  виявляється  у  силі  тяжіння  до  нього  його  членів,
можливості їхнього спільного впливу на окрему людину, що спонукає її зберігати
активність у групі і перешкоджає виходу з неї. Організація колективу, задоволеність
людей  своїм  перебуванням  у  ньому  багато  в  чому  залежить  психологічної
сумісності  працівників  (її  основу  складає  відповідність  темпераментів  членів
колективу);  соціально-психологічної  сумісності  працівників  (у  її  основі  –
відповідність  професійних  і  моральних  якостей  членів  колективу).  Найкраще
використання індивідуальних і ділових якостей працівників може бути забезпечене
за допомогою дисципліни.

Протягом століть змінювалися не самі методи управління дисципліною, а їх
зміст і комбінації. Наприклад, змінювались форми покарань, заохочень, переконань,
організації  праці.  На основі  знань  прийти  до змін  дійсності.  Це система  засобів,
законів,  правил,  які  використовуються  для  визначення  рівня  дисципліни.  Отже,
управління дисципліною – це зміна її рівня, тобто процесу виконання обов’язків і
використання  прав,  які  забезпечують  підприємству  ефективну  роботу  й  умови
досягнення запланованих цілей.
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Здійснення підприємницької діяльності неможливо без певного ризику. Ризик є
невід'ємним  атрибутом  підприємницької  діяльності.   Це  пов’язано  з  тим,  що
найбільший прибуток, як правило, приносять операції з підвищеним рівнем ризику.
Але,  водночас,  зі  збільшенням  рівня  ризику  зростає  загроза  втрати  фінансової
стійкості  й  банкрутства  підприємства,  тому  при  здійсненні  підприємницької
діяльності  особливу  увагу  треба  приділяти  управлінню  ризиками  та  ризик-
менеджменту.

Ризик – економічна категорія, пов’язана з подоланням часткової непевності у
виробничо-економічних  відношеннях,  що  базується  на  ймовірносних  оцінках
досягнення як позитивного, так і негативного результату. Вивчення економічного
ризику  продиктовано  необхідністю  його  використання  в  якості  інструмента
регулювання економічних відношень при ухваленні рішення в умовах ринку [6] .

Залежно  від  рівня  прийняття  рішень  можна  виділити  два  види  ризиків:
глобальні та локальні [5].

Глобальні  ризики  — це  ризики  на  рівні  народного  господарства,  викликані
зміною політичної ситуації в країні та макроекономічних параметрів її розвитку. До
таких ризиків слід віднести політичні ризики, а також ризики, пов'язані зі зміною
законодавства  (податкового,  валютного,  інвестиційного  і  та  ін.),  розвитком
внутрішніх і зовнішніх ринків, фінансового ринку та ін.

Локальні  ризики  — це  ризики,  що  виникають  на  рівні  підприємства.  Вони
можуть  бути  пов'язані  як  з  вирішенням  питань  у  повсякденній  фінансово-
господарській діяльності (розробка тактики управління), так і з рішеннями в галузі
довгострокового економічного розвитку (розробка стратегії та окремих фінансових
політик).

Методи  і  способи  щодо  обмеження  або  мінімізації  ризиків  у  системі
економічних  відносин  називаються  системою  управління  ризиками  або  ризик-
менеджментом.  Кінцева  мета  ризик-менеджменту  відповідає  цільової  функції
підприємництва  -  отримання  найбільшого  прибутку  при  оптимальному,
прийнятному для підприємця співвідношенні прибутку і ризику [4].

Основні правила ризик-менеджменту [4]:
1. Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал.
2. Треба думати про наслідки ризику.
3. Не можна ризикувати великим заради малого.
4. Позитивне рішення приймається лише при відсутності сумніву.
5. При наявності сумнівів приймаються негативні рішення.
6. Не можна думати, що завжди існує тільки одне рішення. Можливо, є й інші.
Організація  ризик-менеджменту  представляє  собою  систему  заходів,

направлених  на  раціональне  сполучення  всіх  його  елементів  в  єдиній  технології
процесу управління ризиком.

Процес організації ризик-менеджменту складається з наступних етапів [3]:
1  етап:  організації  ризик-менеджменту  є  визначення  цілі  ризику  і  цілі

ризикованих вкладів капіталу.
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2 етап: є отримання інформації про навколишню обстановку, яка необхідна для
прийняття рішення на користь тої чи іншої дії. На основі аналізу такої інформації
можна визначити ймовірність настання події, виявити ступінь ризику і оцінити його
вартість.

3  етап:  на  основі  даної  інформації  про  навколишнє  оточення,  ймовірності,
ступеня  і  величини  ризику  розробляються  різні  варіанти  ризикованого  вкладу
капіталу і проводиться оцінка їх оптимальності шляхом співставлення очікуваного
прибутку і величини ризику.

4  етап:   вибір  стратегії  і  прийомів  управління  ризиком,  а  також  способи
зниження ступеня ризику.

5 етап:  розробка програми дій по зниженню ризику.
6 етап: організація виконання намічених програм.
7 етап: контроль виконання намічених програм.  
8 етап: аналіз і оцінка результатів вибраного ризикованого рішення. 
Управління ризиками - це частина діяльності керівника організації, спрямована

на  її  економічний  захист  від  небажаних  свідомих  або  випадкових  обставин,  що
наносять шкоди її діяльності.

Мета управління ризиками - виявляти, аналізувати і впливати на всі ризики, з
якими стикається організація, з позиції використання сприятливих можливостей для
збільшення вартості її активів [1].

Існують певні способи усунення ризиків, серед них фахівці виокремлюють:
- уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком
-  утримання  ризику  -  залишення  ризику  за  інвестором,  тобто  на  його

відповідальність
- передача ризику - це означає, що інвестор передає відповідальність за ризик

комусь іншому, наприклад, страховій компанії
- зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
При  розробці  програми  дій  щодо  зниження  ризику  необхідно  враховувати

психологічне сприйняття ризикових рішень. Прийняття рішень в умовах ризику є
психологічним  процесом.  Тому  поряд  з  математичною  обґрунтованістю  рішень
варто мати на увазі  психологічні  особливості  людини:  агресивність,  нерішучість,
сумніви, самостійність, екстраверсію, інтроверсію й ін [2].

Та  сама  ризикова  ситуація  сприймається  різними  людьми по-різному.  Тому
оцінка ризику і вибір фінансового рішення багато в чому залежить від людини, яка
приймає рішення. Від ризику зазвичай ухиляються керівники консервативного типу,
не схильні до інновацій, не впевнені у своїй інтуїції й у своєму професіоналізмі, не
впевнені в кваліфікації і професіоналізмі виконавців, тобто своїх працівників [1].

Наявність ризику неминуче в ринкових умовах господарювання, причому, чим
вище  ризик,  тим  більше  можливий  прибуток.  З  розширенням  зони  ризикованих
ситуацій  ризик-менеджмент  стає  об'єктивно  необхідним  і  дуже  значущим
елементом управління.

Впровадження в діяльність підприємства системи ризик-менеджмент дозволяє
забезпечувати стабільність його розвитку, підвищувати обґрунтованість прийняття
рішень в ризиковій ситуації, покращення фінансового стану за рахунок здійснення
всіх видів діяльності в контрольованих умовах.
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О.О. Погориляк
викладач, Ужгородський комерційний технікум 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Готельний бізнес,  що є складним багатофункціональним видом діяльності,
соціальним  за  своєю  суттю,  повинен  стати  вагомим  фактором  економічного
зростання  регіонів  та  покращенням  матеріального  добробуту  населення,  сприяти
подоланню територіальної  диспропорції  в  рівні  економічного  розвитку,  розвитку
підприємництва  в  даному  сегменті,  сприяти  додатковим  надходженням  як  до
місцевого,  так  і  державного  бюджетів,  виступати  джерелом  створення  нових
робочих місць, а також створювати сприятливий туристичний імідж регіону.

Основною метою діяльності  будь якого підприємства є отримання доходів
від своєї діяльності і цей показник характеризує їх ефективність. Сумарні доходи
готелів та налогічних засобів розміщення у 2012 році склали 6 960 083,20 тис.грн.
(  без  врахування  ПДВ,  акцизів  та  аналогічних  платежів).  Причому частка  у  них
юридичних осіб  складає 64 %, а фізичних осіб-підприємців відповідно 36 %. На
готелі припадає 78 %, а найменшу частка в хостелів- лише 0, 02 % [1].

Розглянемо  розподіл  доходів  готельного  господарства  у  2012  році  за
регіонами України окремо для юридичних та фізичних осіб. У  доходах  фізичних
осіб-пдприємців  від  готельного бізнесу у 2012 році  найбільшу участку займають
м.Київ  - 81, 5% та АР Крим – 5,2 %. Частки решти областей є дуже незначними і
коливаються в  межах від 0,006 % до 2,  4 %. Що стосується юридичних осіб,  то
найбільша частка доходів припадає теж на місто Київ- 35 % , на АР Крим – 20 %, на
Львівську область -10, 7 % та на Донецьку область -10, 7 % [1].

Для  аналізу  ефективності  функціонування  суб'єкта  господарювання  було
розраховано  показники  рентабельності  діяльності,  як  відношення  доходів  від
наданих послуг до витрат, за регіонами України. В загальному рентабельність для
фізичних  осіб  підприємців  є  вищою,  ніж  для  юридичних  осіб.  Найвища
ренатабельність  серед юридичних осіб для Луганської  області  -  на  1 грн.витрат
припадає 1 грн.20 коп. доходу, для  Київської  – на 1 грн. витрат припадає 1 грн.17
коп. доходу, для Донецької області - на 1 грн. витрат припадає 1 грн.16 коп доходу.
Найнижча  рентабельність  у  2012  році  серед  юридичних  осіб,  які  займаються
готельними  господарством  у  Житомирській  області  -   на  1  грн  витрат  припадає
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лише 71 копійка доходу, в Чернігівській області на 1 грн.витрат припадає 77 копійок
доходу, в Сумській на 1 грн. витрат - 87 копійок доходу. Тобто для таких областей
доходи від готельного бізнесу не в змозі покрити усі витрати.

Що  стосується  фізичних  осіб-підприємців  готельного  бізнесу,  то  для  них
найвища рентабельність у м. Києві, де на 1 грн. витрат припадає 112 грн. 79 коп.
доходу, в Чернівецькій області - на 1 грн. витрат припадає 3 грн.47 коп. доходу, в
Київській області на 1 грн. витрат отримується 2 грн.31 коп. доходу, в АР Крим – на
1  грн.  витрат  припадає  2  грн.29  коп.  доходу.  Найнижчий  цей  показник  для
Черкаської  області,  де  на  1  грн.  витрат  припадає  лише  1грн.30  коп.  доходу  та
Донецької  –  на  1  грн.  витрат  припадає  1  грн.46  коп.  доходу.  Можна  зробити
висновок, що не у всіх випадках прибутковість, як у кількісному вираженні, так і у
відносному залежить  від  кількості  готелів  та  самого  їх  розташування  (місць,  які
мають природні туристичні ресурси чи культури та архітектруні пам'ятки).

Яскравим  показником  ефективності  діяльності  підприємства  є
продуктивність  праці.  Отже,  на  1  працівника  середньооблікової  чисельності
готельного  господарства  у  2012  році  для  фізичних  осіб-підприємців  найбільше
доходу припадає в місті Києві 30549,146 тис. грн. за рік, у АР Крим – 291,813 тис.
грн. на 1 працівника за рік, у Одеській області- 296,826 тис.грн на 1 працівника за
рік,  у  Харківській  області   –  219,901  тис.грн  на  1  працівника  за  рік.  Найнижча
продуктивність - у Чернівецькій, Вінницькій, Волинській областях.

На 1  працівника  середньооблікової  чисельності  готельного  господарства  у
2012 році  для  юридичних  осіб  найбільше  доходу припадає  теж в  місті  Києві   -
225,477 тис.грн., у  Харківській області – 126,799 тис.грн на 1 працівника в рік, у АР
Крим – 144,836 тис.грн.  на 1 працівника за рік,  в Донецькій області  -  160784,54
тис.грн.  на  1  працівника  за  рік,  в  Івано-Франківській  – 152,370  тис.грн.  на  1
працівника за рік. Найменша продуктивність праці – в Чернігівській, Херсонській,
Кіровоградській, Запорізькій областях.

Також  розглянемо  зміну  продуктивності  праці  для  готельного  бізнесу  за
допомогою індексів змінного складу, постійного складу та структурних зрушень.

Отже середня продуктивність праці в готельному господарстві за регоінами
України в 2012 році, щодо 2010 року зросла в 2,176 рази (або на 102,820 тис.грн. на
1 особу):  в  тому числі  за  рахунок  зміни  індивідуальних  значень  продуктивності
праці в регіонах  середня продуктивність праці зросла в 2,12 рази (або на 100,528
тис.грн.  на 1 особу),   а за рахунок зміни у структурі  середньооблікової  кількості
штатних працівників  середня продуктивність праці збільшилась лише на 2,621 %
( або на 2,291 тис.грн. на 1 особу). 

Загалом, у 2012 році кількість громадян України,  які виїжджали за кордон
становили  21 432 836 осіб,  кількість іноземних громадян, які відвідали Україну –
23 012 823  осіб,  кількість  туристів,  обслугованих  суб'єктами туристичної
діяльності України – 3 033 647 осіб. У 2012 році порівняно з 2011 роком, кількість
туристів збільшилась на 833 670 осіб (на 37,89%), а порівняно з 2000 роком – на
1 019 649  особи  (на  50,63%).  У  2005  та  2011  роках  спостерігається  незначне
зменшення туристів обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України [1].

Отримані  результати  аналізу  вказують  на  необхідність  практично  в  усіх
регіонах державного регулювання діяльності готельного господарства,  а також на
розробку  і  впровадження  організаційно-економічних  механізмів  управління
розвитком готелів та інших місць для тимчасового проживання. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досвід  показує,  що  персонал  вітчизняних  підприємств  не  готовий  до
впровадження  різного  роду  інновацій,  та  в  більшості  випадків  являється
стримуючим фактором впровадження інновацій. Це пов’язано з тим, що у персоналу
виникає страх змінювати звичний спосіб роботи, небажання прикладати зусилля на
додаткове навчання без суттєвих матеріальних заохочень.

Керівництво сучасних підприємств недооцінює потенційні можливості щодо
інноваційних  ідей  своїх  працівників.  Значна  частина  персоналу  здатні  зробити
цінний внесок у розвиток свого підприємства.  Їхні пропозиції  можуть допомогти
вирішити  багато  різних  проблем,  а  часом  наштовхнути  на  інші  ідеї,  які
реалізовуються  на  рівні  керівників  і  стосуються  створення  нових  послуг,
удосконалення  продукту  чи  вибору  нових  стратегій  розвитку  підприємства.  На
жаль,  такі  ідеї  висловлюються,  як  правило,  у  неформальному  спілкуванню  між
працівниками  і  не  реалізовуються  через  відсутність  можливостей  донесення
інноваційних пропозиції до керівників. 

У  визначальній  мірі  від  персоналу  залежать  творчість  і  новаторство,  які
роблять продукт чи послугу унікальною і тим самим надають їм відмінну якість і
конкурентні  переваги.  Тому  керівникам  підприємств  необхідно  намагатися
задовольнити  потреби  і  очікування  своїх  працівників  у  визнанні  і  отриманні
задоволення від роботи,  а  також у їхньому розвитку.  Для того,  щоб заохочувати
працівників до постійного вдосконалення своєї кваліфікації, необхідно здійснювати
наступні заходи:

 планування  та  забезпечення  безперервної  підготовки  і  кар’єрного
росту;

 створення умов, що заохочують нововведення;
 проведення стійкого аналізу  потреб своїх працівників;
 різноманітні визнання та матеріальні винагороди;
 сприяти  відкритому  двосторонньому  обговоренню  інформації

стосовно необхідності покращення виконання робіт;
 забезпечення ефективної колективної роботи;
 чіткі визначення повноважень та відповідальності персоналу;
 розробка  особистих  і  колективних  цілей,  управління  процесом

поліпшення й оцінки результатів;
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 інформування  необхідності  внесення  пропозицій  та  вдосконалення
виробничого процесу.

 аналіз  використання  ступеня  задоволеності  працівників  та
вдосконалення підходів щодо підвищення рівня мотивації.

 аналіз  плинності  персоналу  і  вдосконалення  процесу  підбору  і
розстановки кадрів.

На  підприємстві  потрібно  створити  такий  інноваційний  клімат,  який  би
характеризувався високою ініціативністю персоналу до участі у розв’язанні проблем
організації,  ефективним  мотиваційним  механізмом  здійснення  інноваційної
діяльності кожним працівником. Менеджери різних рівнів повинні чітко розуміти,
що  підвищення  їхніх  доходів  залежить  від  ефективності  діяльності  їхнього
підприємства,  від  розширення  його  ринкових  можливостей  за  допомогою
впровадження інновацій.

Мотивацію можна розглядати як створення умов для всебічного заохочення,
стимулювання  працівників  до  діяльності,  спрямованої  на  досягнення  цілей
підприємства.

До системних заходів,  які  дозволять максимально використовувати креативні ідеї
працівників та розвивати в них інноваційні задатки, можна віднести:
- впровадження інноваційності в корпоративну культуру;
- застосування прогресивних форм мотивації;
- розроблення регламентації інноваційних ідей (порядок подання ідей, критерії їх

оцінки, умови впровадження);
- проведення «конкурсів інновацій» на підприємстві;
- створення спеціалізованого відділу (реєстрація ідей, аналіз, реалізація);
- створення можливостей обміну ідеями між новаторами;
- створення інноваційного клімату.

Необхідно  створити  такий  мотиваційний  механізм,  щоб  усі  учасники
інноваційних змін впевнились у вигідності інновацій не лише для підприємства, але
й  для  кожного  працівника  зокрема.  Тому  система  стимулів  інновацій  на
підприємстві повинна містити як поточне стимулювання кожного працівника, так і
стимулювання  за  результатами  роботи  всієї  організації  також  система
стимулювання  повинна  обов’язково  включати  заохочення  розвитку  творчих
здібностей працівників, генерування креативних ідей, що є передумовою створення
інновацій.

Ефективність  впровадження  інновацій  залежить  від  того,  на  скільки
безпосередні  учасники  процесу  зацікавленні  у  швидкості  результату.  Слід
зазначити, що методи індивідуальної та групової мотивації інноваційної діяльності
мають певні особливості. Для побудови ефективної системи мотивації персоналу до
креативності та ініціативи у створенні інновацій необхідно гармонійно поєднувати
індивідуальну і групову мотивації. 
Процес формування мотивів і стимулів інноваційного персоналу підлягає основним
засадам  трудової  мотивації,  проте  він  має  свої  особливості:  стимулювання
творчості, самостійності, креативності. Слід зазначити при цьому, що мотивація до
інноваційної праці повинна мати довготривалий характер, інакше стає неможливим
здійснення стратегічних інноваційних планів, розрахованих на тривалий термін. Для
створення  певних  довготривалих  орієнтацій  в  трудовій  поведінці  персоналу  на
промислових підприємствах інноваційного типу слід надавати перевагу позитивним
мотиваційним  чинникам  (стимулам),  а  не  негативним (антистимулам,  наприклад,
санкції,  обмеження  самостійності,  покарання).  Необхідно  закріпити  у  трудовій
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свідомості  працівника  надію  на  успіх,  впевненість  у  підтримці  та  заохоченні
творчих пошуків з боку адміністрації [1, с. 121].

Дослідження  показують,  щоб  вміло  пристосовуватись  до  динамічних  змін
зовнішнього  середовища,  потрібно  постійно  здійснювати  інноваційні  процеси  на
підприємстві  спрямовані  на  задоволення  нових  потреб  споживачів,  підвищення
конкурентних переваг. Це завдання повинне здійснювати керівництво та менеджери
усіх  рівнів  управління.  Для  ефективного  здійснення  цього  завдання  сучасний
менеджер повинен вміти знаходити рішення в складних нестандартних ситуаціях,
швидко реагувати на виникаючі  ситуації,  володіти новими методами управління.
Тобто  у  сучасного  менеджера  повинно  бути  розвинене  інноваційне  мислення.
Розглянемо основні завдання менеджера з інноваційним типом мислення:
- швидке та фахове виявлення зміни потреб споживачів; безперервний моніторинг

ринку;
- оцінка  розвитку  технологічного  та  інформаційного  забезпечення,  їх  вплив  на

виникнення нових потреб у споживачів;
- згуртування навколо інноваційної діяльності креативних і творчих спеціалістів;
- створення комплексної системи мотивації працівників до нових ідей, проектів,

нестандартних рішень;
- створення  інноваційного  клімату,  який  сприятиме  заохоченню  персоналу

здобувати  нові  знання,  пропонувати  креативні  рішення,  перейматися
престижністю підприємства;

- здійснення контролю за інноваційним процесом та регулювання в разі відхилень
від очікуваних результатів;

- оцінка ефективності  інноваційних заходів, впровадження нововведень.
Вимагають  від  персоналу  інноваційного  способу  мислення  провадження

інновацій принципово нових досягнень науки та техніки, що докорінно змінюють
техніко-технологічну основу виробництва. Адже ефективність таких кардинальних
інновацій  залежить  від  персоналу,  його   гнучкого  способу  мислення  та  швидкої
адаптації до нових схем виробництва.

Мотиваційний  механізм  залучення  персоналу  до  здійснення  інноваційної
діяльності  буде  ефективним  тоді,  коли  ґрунтуватиметься  не  на  засадах
адміністративного впливу, а на економічних важелях завдяки чому керуючий вплив
здійснюватиметься за принципом саморегулювання.

Інноваційна діяльність на вітчизняних підприємствах потребує якісно нового
підходу.  Вона повинна бути  не  окремим заходом впровадження будь-якого типу
інновацій,  а  й  стратегічно  орієнтованою  системою  безперервного  здійснення
розробки, впровадження, освоєння, виробництва,  продажу та оцінки ефективності
інновацій. Це вимагає інноваційно активної поведінки персоналу, розвитку у нього
творчих здібностей.

Поєднання  різних  методів  стимулювання,  робота  з  персоналом  щодо
дослідження його мотиваційних переваг дозволить досягти високих результатів від
впровадження інноваційних заходів на підприємствах.
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ЧИННИКИ ГЕОКУЛЬТУРНИХ ТРАНФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ
КАРПАТАХ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

В  сучасному  глобалізаційному  інформаційному  суспільстві  питання
важливості  збереження  етнічної  самобутності  постає  на  дуже  високому  рівні.
Плекання  етнокультури  глибоко  закорінене  в  кожній  людині.  Воно  рівнозначне
психологічному здоров’ю особистості, оскільки «прив’язує» людину до конкретної
території. Не варто сподіватися, що відкриті кордони, «плаский» світ та розвиток IT
технологій приведуть людину до щастя. Вони роблять з людини космополіта, вільну
незалежну особистість без генеалогії та приналежності до етнографічної групи [3].
Тому лише дбайливе відношення до яскравих зразків етнокультури, які попри всі
інфраструктурно-цивілізаційні  намагання  збереглися  до  тепер,  є  ключем  до
етнонаціонального зростання.

Суспільна географія  в рамках її  складової – географії  культури займається
вивченням геокультурних процесів,  тобто ряду геокультурних трансформацій,  які
призводять  до змін в  геокультурному просторі  певної  території  [2].  Серед трьох
основних  видів  геокультурних  процесів  (етнокультурних,  соціокультурних  та
культурно-інфраструктурних)  особливої  уваги  заслуговують  етнокультурні
трансформації,  адже етнічна самобутність є «родзинкою», візитівкою, своєрідною
атракційністю геокультурного середовища.

За останні десятиліття в регіоні Українських Карпат відбуваються численні
геокультурні трансформації, які, на нашу думку, переважно негативно впливають на
етнокультуру  горян.  Завданням  даного  дослідження  є  систематизувати  чинники
геокультурних  трансформацій,  детальніше  зосередившись  на  тих  з  них,  які
спричинюють  найбільші  деградаційні  зміни  в  етнокультурній  самобутності
місцевого населення.

Розглянемо  основні  чинники  геокультурних  трансформацій  в  регіоні
Українських Карпат:

1. Економічні  чинники  (економічна  депресивність  регіону  та  високі
показники безробіття, розвиток туристичного бізнесу тощо);

2. Демографічні чинники (міграційні процеси, несприятлива демографічна
ситуація в регіоні тощо);

3. Чинники рівня та якості життя (низький рівень життя і незадоволеність
найпростіших  потреб  місцевого  населення,  що  не  веде  до  інтересу  культурою
взагалі);

4. Інфраструктурні  чинники  (в  сучасному  розвитку  інфраструктури
регіону основна увага зосереджена на туристичну галузь і дрібний бізнес, тоді як
заклади  культури  перебувають  в  жахливому  стані.  Такі  установи  знецінені,  а
місцеве  населення переконане  в  «радянськості»  закладів  і  «запустінні»  культури.
Це, в свою чергу, призводить до відсутності майданчиків для презентації місцевим
населенням здобутків етнокультури);
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5. Інформаційні чинники (відсутність пропаганди важливості збереження
етнокультури та автентичних ремесел в регіоні тощо);

6. Глобалізаційні  чинники  (вплив  глобалізації  на  етнокультуру  в
Українських Карпатах, глобалізація культури загалом тощо);

7. Фізико-географічні  чинники  (екологічна  ситуація  в  регіоні,  стихійні
лиха, збіднення природно-ресурсного потенціалу тощо).

Доброю  передумовою  зосередження  уваги  горян  на  етнокультурі  та
збереженні  її  автентичності  є  достатній  соціально-економічний  рівень  життя
населення.  Проте  економічна  депресивність  та  занедбаність  соціальної
інфраструктури аж ніяк не сприяє плеканню автентичного. Якість життя місцевого
населення перебуває на дуже низькому рівні. В регіоні відсутні найелементарніші
соціальні та економічні гарантії нормальної життєдіяльності, виразником яких є, для
прикладу, низька якість освіти та охорони здоров’я.

Підвищення  якості  та  рівня  життя  населення  повинне  відбуватися  тільки
одночасно  з  проведенням  регіональної  інформаційної  пропаганди  збереження
етнокультури, оскільки інформаційні чинники спричинюють чи не найбільші зміни
в етнокультурі регіону. Місцевому населенню бракує елементарних знань стосовно
важливості дбайливого ставлення до культурної автентичності етнографічних груп.
Все більше нівелюється різниця між етнографічними групами Українських Карпат в
етнічній  вишивці,  ремеслах,  фольклорі,  традиціях,  сталому природокористуванні,
архітектурі  тощо.  Яскравим  прикладом  відсутності  належної  регіональної
інформаційної політики в галузі культури є ринки сувенірної продукції в основних
туристичних  центрах  Українських  Карпат,  де переважаючими товарами є  дешеві
китайські  сувеніри.  Йдеться  навіть  не  стільки  про  туристів,  які  купують
репрезентативні для регіону сувеніри. А про місцеве населення,  яке не часто має
змогу  презентувати  етнокультурну  автентичність.  Проте  щоденно  бачачи  такі
«зразки» культури, з роками поступово починає їх ідентифікувати як свої.

Активізація  в  останнє  десятиліття  розвитку  туристичного  бізнесу  в
Українських  Карпатах досить  неоднозначно  впливає  на  етнокультурну
самобутність. Залучення місцевого населення в обслуговуючий персонал готельних
комплексів та сільських садиб «зеленого» туризму часто призводить до втрати їх
етнографічних  рис  і  захоплення  горян  масовою  культурою.  Оздоблені  вагонкою
дерев’яні садиби сільського «зеленого» туризму з сателітарною антеною на фасаді в
гірському районі Українських Карпат є не найкращим взірцем позитивного впливу
туристичного бізнесу на автентичність населення краю.

На нашу думку, зменшити негативний вплив на етнокультурну самобутність
в Українських Карпатах допоможуть ряд першочергових заходів, серед яких:

- підвищення якості  життя  населення шляхом регіональних економічних
заходів по створенню нових робочих місць, покращенню соціальної інфраструктури
(особливо закладів освіти, культури та охорони здоров’я);

- проведення  регіональної  інформаційної  пропаганди  серед  місцевого
населення стосовно важливості «консервації» етнічної автентичності етнографічних
груп регіону;

- розвиток  туристичного  бізнесу  з  урахуванням  етнокультурних
особливостей  регіону,  коли  увага  туриста  спрямовується  на  автентичну
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атрактивність краю, а не на середньостатистичний турпакет в гірську місцевість.

Загалом, дослідження геокультурних трансформацій в Українських Карпатах
сприяє  підвищенню  уваги  до  важливості  збереження  етнічної  самобутності,
оскільки  розрив  тісних  в  минулому взаємозв’язків  місцевого  етносу  з  природою
повільно  веде  до  асиміляції  та  зникнення  ендемічної  культури  жителів  Карпат.
Люди,  які  століттями  черпали  свій  основний  досвід  з  природного  оточення,
пристосовуються  до  нових  умов  життя  [1].  Ця  сучасна  адаптація  відбувається  в
умовах глобалізації культури, економічної депресивності та занедбаності соціальної
інфраструктури  регіону,  відсутності  належної  інформаційної  політики,  низького
рівня  життя  горян  та  дії  інших  чинників.  Проте  сподіваємося,  що  позитивні
зрушення в етнокультурному просторі Українських Карпат вже на часі, а пересічні
автохтони  збережуть  свою  культурну  «резервацію»  як  важливий  еталон  для
етнонаціонального зростання всієї України.
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ПОШТОВОЇ ЛОГІСТИКИ

Логістика – це наука про управління матеріальними і  пов’язаними з ними
інформаційними, сервісними та фінансовими потоками.

Основні функції логістики полягають у забезпеченні надходження потрібної
продукції, потрібної якості, в потрібній кількості, в потрібне місце, в потрібний час,
потрібному споживачу, за потрібною (узгодженою) ціною.

Виходячи з цього, логістика охоплює весь виробничий процес виготовлення,
накопичення,  розподілу,  перевезення  та  збування  продукції,  починаючи  з
заготовлення сировини, напівфабрикатів і матеріалів, та закінчуючи доставкою цієї
продукції споживачам.

Хоча  надання  послуг  поштового  зв’язку  не  пов’язане  з  виробництвом
продукції,  в ньому присутні численні виробничі операції  зі збирання, приймання,
оброблення,  сортування,  укрупнення,  пакування,  накопичування,  збереження,
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обмінювання, перевезення, доставки поштових одиниць, а також з експедирування
періодичних  видань.  Зазначені  операції  можна  розглядати  як  відповідні  аналоги
операцій з виробництва продукції [1].

За 20 років у світі  відбулася кардинальна трансформація галузі  поштового
зв'язку.  Якщо  раніше  переважна  частина  поштових  відправлень  відсилалася
приватними  клієнтами  приватним  клієнтам  (так  звані  "С2С-відправлення"),  то  з
розвитком мобільного зв'язку та інтернету частка цих відправлень впала з 90% до
10%, і продовжує скорочуватися.

В той  же час,  частка  посилок,  що відправляються  підприємствами (В2В і
В2С-відправлення), не просто виросла пропорційно, а призвела до багаторазового
зростання  поштових  ринків.  У  багатьох  країнах  саме  розвинена  поштова
інфраструктура стала новим драйвером розвитку торгівлі та підприємництва взагалі
[2].

Для  компаній,  що  працюють  у  галузі  поштової  логістики,  притаманні  всі
види  ризиків  підприємницької  діяльності:  ризик,  пов’язаний  з  господарською
діяльністю;  ризик,  пов’язаний  з  особистісними  якостями  підприємця;  ризик,
пов’язаний з браком (неповнотою) інформації про стан зовнішнього середовища.

Компанії  поштової  логістики  працюють  над  зменшення  впливів  на  свою
діяльність  ризиків  виробничих,  які  пов’язані  з  невиконанням  суб’єктом  своїх
зобов’язань відносно договору перед іншим суб’єктом господарювання; фінансових,
що  пов’язані  з  невиконанням  суб’єктом  своїх  фінансових  зобов’язань  перед
інвестором  чи  замовником;  інвестиційних  –  пов’язані  з  можливістю  знецінення
інвестиційно-фінансового  портфеля;  валютних  –  це  загроза  втрат,  пов’язаних  зі
зміною  курсів  іноземних  валют  під  час  здійснення  угод  з  їх  купівлі-продажу;
ринкових,  що пов’язані  з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок як
національної грошової одиниці, так і іноземних валют. портфельних – що пов’язані
з  ймовірністю  втрати  за  окремими  видами  цінних  паперів,  а  також  за  всіма
категоріями кредитів.

Розвиток підприємництва потребує поглиблення теорії ризику, методів його
оцінювання,  способів  обліку  і  регулювання  на  всіх  рівнях  управління.
Підприємництво завжди супроводжується ризиком і для його зменшення виробник
постійно перебуває у пошуку інформації, яка понижувала би рівень невизначеності.
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Регулювання  зайнятості  населення  на  ринку  праці  має  істотне  значення  у
сфері  формування  робочої  сили,  прогнозуванні  трудового  потенціалу,  в  обранні
пріоритетів  зайнятості  населення  на  регіональному  ринку  праці.  Основою
забезпечення  продуктивної  зайнятості  в  умовах  ринкових  відносин   є  державна
політика  зайнятості,  яка  будується  на  сприянні  в  працевлаштуванні  незайнятому
населенню, наданні всесторонньої допомоги в підвищенні конкурентоспроможності
населення  шляхом  профнавчання,  сприянні  самозайнятості  і  підприємницькій
діяльності,  створенні  нових  робочих  місць  для  безробітних,  тобто  гнучкого,
мобільного ринку праці. Регулювання зайнятості населення на ринку праці не буде
ефективним за умови здійснення його лише службою зайнятості,  до цього мають
бути причетні галузеві міністерства, працедавці, влада, система освіти.

Тому науковці розробляють методи регулювання ринку праці в основу яких
покладені прогноз і аналіз ситуації, на ринку праці та оцінка ефективності активних
заходів  на  ньому:  повернення  громадян,  що  втратили  роботу  до  продуктивної
зайнятості,  планування  і  прогнозування  якості  робочої  сили,  об'ємів  і  структури
підготовки  кадрів  відповідно  до  попиту  на  ринку  праці.  А  це  означає,  що  при
розробці конкретних заходів по регулюванню зайнятості в країні необхідно знати
найближчу і віддалену перспективу її розвитку.

Не  можна  розробити  національну  політику  зайнятості  населення  без
прогнозування  ринку  праці.  Неможливо  скласти  такий  прогноз  не  маючи
прогнозування  соціально-економічного  розвитку  держави.  На  основі  прогнозу
розвитку  економіки  держави  можливо  отримати  прогноз  вивільнення  і
перерозподілу робочої сили в різних секторах економічної діяльності. Залежно від
кількості незайнятого працездатного населення, а також з урахуванням конкретних
економічних  і  соціальних  потреб  держави  влада  повинна  завчасно  прогнозувати
створення додаткових робочих місць. Для цього визначають природні і соціально-
економічні  можливості  створення  робочих місць,  наявність  сировинних  ресурсів,
вільних  територій  і  приміщень  для  оренди  підприємцями,  можливості  виділення
земельних  ділянок  для  створення  фермерських  господарств.  Саме  ці  питання
набувають особливої актуальності на ринку праці.

Праця  як  фундаментальне  соціальне  явище  завжди  привертала  увагу
дослідників-економістів,  суспільствознавців.  Велике  значення  цього  феномена
мають класичні  твори Платона,  Аристотеля,  А.  Сміта,  Дж. Мігеля,  Г.  Гегеля,  В.
Джевонса, К. Менгера, К. Маркса,  А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, Д. Кларка та ін.

Проведений аналіз зовнішньої трудової міграції населення України показав її
масштабність і динамізм, виявив залучення до трудової міграції населення більшості
регіонів та різних соціальних груп, підтвердив, що основною її причиною є існуючі
проблеми  у  розвитку  внутрішнього  ринку  праці.  Все  це  в  кінцевому  результаті
свідчить про перетворення зовнішньої трудової міграції з одиничного, випадкового
явища  –  на  системне,  з  адаптаційного  -  на  глобалізаційне,  з  регіонального  -  на
загальнодержавне.

При  дослідженні  процесів  зовнішньої  трудової  міграції  визначального
значення набуває комплексна оцінка її соціально-економічних наслідків.

Отже,  зовнішня  трудова  міграція  завдяки  грошовим  потокам  мігрантів
створює суттєві соціально-економічні  зрушення в економіці  регіону.  Насамперед,
вони  спрямовуються  в  домогосподарства,    покращуючи    їхній  добробут  і
збільшуючи  доходи.  В  залежності  від  схильності  до  споживання  кожного
домогосподарства буде формуватися пропорція між споживанням, заощадженням і
накопиченням  ресурсів  для  інвестування.  Спрямування  додаткових  доходів  на
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споживання  покращує  забезпеченість  домогосподарств  продуктами  харчування,
зростає  також  доступ  до  освітніх  та  медичних  послуг,  створюються  умови  для
покращення забезпеченості житлом й іншими майновими характеристиками, що в
кінцевому  результаті  зменшує  рівень  бідності  домогосподарств  та  формує
передумови до підвищення життєвого рівня.

Чим  вищий  показник  граничної  схильності  до  споживання  серед
домогосподарств,  тим більшим є  мультиплікативний вплив на  дохід в  економіці.
Частина  доходу,  котра  не  споживається,  заощаджується,  що  збільшує  обсяг
депозитів  і  зміцнює фінансовий сектор.  Зростання кількості  валюти в грошовому
обігу створює можливості для поповнення золотовалютних резервів НБУ шляхом її
викупу в населення в період дефіциту валюти на Міжбанківській валютній біржі.

Накопичення  інвестиційних  ресурсів  домогосподарствами  згодом
спрямується в житлове будівництво, на формування товарно-матеріальних запасів,
або  на  купівлю  обладнання,  устаткування.  Збільшення  доходів  домогосподарств
призводить  до  зростання  інвестицій  у  людський  капітал  та  рівня  доступності
соціально  значимих  послуг  у  регіоні,  а  відкриття  власного  бізнесу  створює  нові
робочі місця і збільшує фіскальні відрахування до бюджету.

Серед негативних  наслідків,  які  отримує  економіка  країни  донора робочої
сили,  є,  зокрема:  спад  ВВП  через  невикористання  праці  мігрантів  у  країні  їх
походження; зростання грошової маси в обігу завдяки притоку коштів з-за кордону,
що  не  підкріплено  виробництвом  і  спричиняє  інфляцію  попиту.  Це  також
призводить до зростання індексу споживчих цін у тих регіонах, де є велика кількість
мігрантів за кордоном і куди спрямовуються значні грошові потоки. 

Трудові  мігранти,  що  зайняті  за  кордоном,  зменшують  навантаження  на
вітчизняний  ринок  праці  й  скорочують  попит  на  працю.  Засвоєння  учасниками
трудових  міграцій  норм  поведінки  та  економічної  діяльності  більш  розвинених
регіонів  призводить до зростання стандартів  зайнятості  й оплати праці  в регіоні-
донорі робочої сили.

Економічні  наслідки  для  регіону  донора  характеризуються  домінуванням
позитивних ефектів, а соціальні наслідки – негативні. У мігрантів обмежені пенсійні
та страхові права через неврегульований статус перебування їх за кордоном. Через
виснажливу працю та  погані  умови проживання  погіршується  здоров’я  трудових
мігрантів,  знижується  кваліфікація  через  зайнятість  мігрантів  на  роботах,  що  не
потребують  високої  кваліфікації,  погіршується  якісний  склад  робочої  сили.
Внаслідок  тривалого  перебування  членів  родини  за  кордоном  послаблюються
сімейні  зв’язки  та  роль  інституту  сім’ї,  зростає  кількість  розлучень,  знижується
народжуваність, набуває поширення соціальне сирітство.

Розрахунки економічної ефективності зовнішньої трудової міграції  за 2006-
2008  рр.  показують,  що  її  ефективність  для  домогосподарств  є  досить  високою.
Разом з тим, недовиробництво ВВП внаслідок міграції зростало швидкими темпами
і сягнуло в 2008 р. майже 70 млрд. грн. Водночас ефект мультиплікативного впливу
на дохід в економіці від грошових потоків мігрантів був у 3-5 разів більшим. Деяке
зменшення цього ефекту продовж 2006-2008 рр. пояснюється швидким зростанням
заробітної плати в Україні при майже стабільному курсі гривні.
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 Інституту регіональних досліджень НАН України

МЕТРОПОЛІЙНІ ОСВІТНІ,  НАУКОВІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ МІСТ
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ

На  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  в  великих  містах  відбувається
концентрація освітніх, наукових та інноваційних центрів, які безпосереднім чином
впливають  на  прилеглу  територію  регіонів.  Перед  великими  містами  в  регіонах
ставиться задача освоєння інновацій та поширення їх на прилеглу територію, що
дасть  змогу  пришвидшення  розвитку  як  самого  міста  метрополії  так  і  його
навколишнього простору, приводячи в кінцевому результаті до загального розвитку
регіону та держави.

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Дослідженням  та  аналізом
метрополійних функцій міст займалися такі вчені як Підгрушний Г., Денисенко О.,
Шевчук Л.,  Мельник М.,  Казьмір  Л.,  Кушнірецька  О.,  Щеглюк С.,  Дружинін А.,
Маршан П., Кратке С., Гаусьєр Н. та ін. Але тема вивчення метрополійних функцій
міст  України  та  оцінка  їх  впливу  на  прилеглу  територію  залишається  слабко
висвітленою в наукових працях.

Актуальність  дослідження  метрополійних  функцій  міст  в  наш  час
обумовлена  підвищенням ролі  та  впливу великих  міст  на  соціально-економічний
розвиток регіону, визначальну роль в поширенні функцій освіти науки та інновацій
на прилеглі території. Практична оцінка поширення таких функцій, прогнозованість
та їх підсилення повинні стати запорукою пришвидшення соціально-економічного
розвитку регіонів України.

Мета  даної  публікації  виробити  підходи  до  оцінки  освітньої,  наукової  та
інноваційно-креативної  метрополійних  функцій  міст  та  визначити  характер  їх
поширення.

Приналежність міста до метрополії засвідчують його функції,  які поширює
муніципальне  утворення  на  прилеглий  регіон.  Концентрація  інтелектуального,
економічного та фінансового потенціалу в місті,  як центрі  регіону визначає його
провідну роль в поширенні метрополійних функцій, серед яких можна визначити
економічну,  соціальну,  політичну,  інвестиційну,  технологічну,  духовну,  наукову,
освітню  та  інноваційно-креативну.  Завдяки  комунікації  з  відповідними
просторовими утвореннями (іншими метрополісами,  агломераціями,  регіонами та
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ін.),  які  є  носіями  передового  досвіду  в  різних  сферах,  а  також  власному
технологічному  і  науково-освітньому  потенціалу,  метрополіси  стають
територіальними центрами продукування суспільних інновацій [1].

Під  метрополійною  функцією  ми  розуміємо  можливості  поширення
центральним  містом  процесів,  механізмів,  явищ,  технологій   мобілізації,
концентрації та перерозподілу ресурсів на прилеглі території.

Вивчення  метрополійних  функцій  та  їх  оцінка  повинні  дати  можливість
реалізації  основних  напрямів  пришвидшення  соціально-економічного  розвитку
регіону  через  впровадження  інновацій,  підвищення  освітнього  рівня  населення
регіону та розвиток науки в ньому. Серед таких основних напрямів є наступні:

- підвищення  ролі  та  привабливості  міста  як  метрополійного  центру
регіону в  якому відбувається концентрація  освітнього,  наукового та інноваційно-
креативного потенціалу з подальшим поширенням на прилеглу територію;

- підтримка  інноваційної  діяльності,  створення  умов  для  генерації
інновацій на всіх рівнях;

- налагодження  співпраці  між  державним  та  приватним  сектором  для
організації  трансферу  знань,  впровадження  інновацій,  взаємодії  освіти,  науки  та
бізнесу та кращому поширенню метрополійних функцій в регіоні;

- рівномірне та збалансоване поширення метрополійних функцій з міста в
регіон  з  метою  забезпечення  максимального  пришвидшення  соціально-
економічного розвитку регіону та його рівномірності.

Для забезпечення виконання цих напрямів необхідна оцінка метрополійних
функцій,  їх  наявності,  поточного стану  та способів  реалізації  та  підсилення.  Для
початку  необхідно  виділити  саму  функцію  та  показники,  які  її  характеризують.
Кількісним  елементом,  що  характеризує  метрополійну  функцію  очевидно  є
наявність в місті,  як ядрі регіону великої  частки концентрації  певного показника
порівняно  з  прилеглою  територією.  В  випадку  освітньої  функції  це  велика
концентрація навчальних закладів регіону в місті метрополії,  наукової – наукових
установ,  інноваційно-креативної  підприємств,  що  впроваджують  інновації,
технопарків тощо. За даними Головного управління статистики у Львівській області,
у  2012  році  з  22  вищих  навчальних  закладів  III-IV рівнів  акредитації  20  були
розташовані у м. Львові. Із загальної кількості студентів області – 83% навчались у
Львові, а частка випущених спеціалістів сягала 82%. З вузів І-ІІ рівнів акредитації
50% зосереджено  у  місті.  Тут навчалось  відповідно 55% та  було випущено  56%
спеціалістів від загальнообласного показника [2]. Крім того в області розташовано
філіали  вузів,  що  свідчить  про  наявність  метрополійної  освітньої  функції  міста
Львова  у  Львівській  області.  Для  реалізації  інноваційно-креативної  функції
метрополіса  окрім освітніх  об’єктів  велику роль відіграють наукові  структури та
освітні установи. Нажаль, тут спостерігаємо чимало проблем, які формуються на тлі
гострого  браку  бюджетних  коштів  фінансування  науково-дослідних  робіт  та
демотивації  підприємницьких  структур  фінансування  (замовлення)  відповідних
досліджень.  У  результаті  посилюється  розрив  між  кількістю  осіб  з  науковим
ступенем та особами, що дійсно займаються науковою діяльністю. 
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Також необхідною умовою наявності метрополійної функції міста необхідно
вважати  наявність  її  прояву  на  прилеглій  території  як  в  кількісному  так  і
просторовому  аспекті.  Ідеальним  проявом  на  територіальній  структурі  певної
функції  є  її  затухаючий  характер  прояву  –  з  більшою концентрацією від  ядра  з
послабленням дії на периферії із збільшенням відстані від регіонального центру, що
являє  собою  просторовий  підхід  до  оцінки.  Причому  в  великому  масштабі  ця
функція  може  мати  прояви  утворення  ядер  на  прилеглій  території  утворюючи
фрактальні кластери в місцях найбільшого зосередження в регіоні, які в свою чергу
проектуватимуть відображення даної функції з своїми можливими змінами на свою
прилеглу  територію  (рис.  1).  Такий  принцип  подібності  може  широко
використовуватись  для  підсилення  передачі  знань  та  технологій  в  регіони  з
набуттям  певних специфічних регіональних ознак.  Прикладом такої  фрактальної
структури може знову ж таки бути наявність філій навчальних закладів в регіоні в
більших  містах,  звідки  вже  від  них  іде  поширення  цієї  функції  на  прилеглій
території.

В  процесі  своєї  діяльності  місто  як  метрополія  створює  систему,  яка
складаються  з  системоформуючого  ядра,  та  напрямлених  на  прилеглу  територію
метрополійних функцій, що проникають в регіон та слугують способом поширення
технологій  та  трансферу  знань.  При  повторенні  в  регіональних  центрах,  в  яких
відбувається концентрація прикладання в регіоні поширених функцій і утворюється
структура яка подібна до загально регіональної – фрактальна структура поширення
метрополійних функцій через регіональні ядра.

Рис. 1. Фрактальна структура поширення метрополійної функції міста через
регіональні ядра

В  той  же  час  прослідкувати  просторовий  ефект  поширення  інших
метрополійних  функцій  не  завжди  легко.  Зокрема,  важко  це  зробити  для
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інноваційно-креативної функції, де знання та технології, що поширюються великим
містом  на  прилеглу  територію  можуть  видозмінюватись  та  застосовуватись  з
певними регіональними особливостями,  можуть бути труднощі  з ідентифікацією
джерела поширення  знань  в  регіоні.  Метрополіси  відіграють визначальну  роль  у
впровадженні  інновацій  у  суспільну  практику  завдяки  значним  фінансовим,
технологічним,  організаційним  та  іншим  видам  ресурсів,  а  також  загальній
спрямованості  метрополісного  середовища  на  впровадження  нововведень  та
«виштовхування»  застарілих  видів  діяльності  за  рахунок  розвиненого
конкурентного середовища. 

Крім кількісного  та  просторового підходу до вивчення впливу метрополій
них функцій необхідно також аналізувати і структурно-функціональний підхід [3],
який  виражається  в  поширенні  певних  функцій  міста  метро  поліса  на  прилеглу
територію та вивчення їх впливу (див. рис.2).

Структурно-функціональний  підхід  дозволяє  визначати  конкретні  функції,
які  виконують поширення тих чи інших процесів  чи явищ з метрополії  в регіон,
визначати  функціональний  вплив  на  соціально-економічні  процеси  на  прилеглій
території.

Очевидно,  що  основоположним  підходом  до  вивчення  метрополійних
функцій повинен бути системний підхід,  який врахує особливості  всіх  інших,  та
дасть змогу найбільш широко оцінити вплив міста на його навколишню територію.
Системний  підхід  повинен  увібрати  в  себе  відпрацьовані  методи  кількісного,
просторового  та  функціонального  підходів,  враховувати  зв’язки  між
досліджуваними явищами та процесами і взаємозв’язок одних показників від інших.

Рис. 2. Функціональний вимір діяльності метрополісів

Дослідження  впливу  великих  міст  на  прилеглу  територію  і  навколишні
регіони  через  свої  функції  мають  дуже  велику  вагу  на  даному  етапі  розвитку
людства. Підсилення їх позитивного впливу здатне значно пришвидшити соціально-
економічний розвиток регіонів,  забезпечити його рівномірність та інноваційність.
Системний  підхід  та  окреме  дослідження  в  певних  площинах  мітрополійних
функцій  повинно  сприяти  поширенню  інновацій,  технологічних  процесів  та
трансферу знань в регіоні.
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	Дослідження уяви як психологічної основи креативності у дітей старшого дошкільного віку проводилося на базі дошкільного начального закладу м. Іршава Закарпатської області. У дослідженні брали участь 36 дітей старшого дошкільного віку (5-5,5 років), з них 20 хлопчиків і 16 дівчаток. Дане дослідження є плановим. Воно проводиться щорічно і скероване на виявлення творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку.
	Таким чином, у досліджуваній групі дітей виявлено, що незначна частина здатна до творчої уяви. При цьому, чим складніше завдання ставилося перед досліджуваними, тим менша кількість дітей змогла з ним справитися. Вихователям та практичному психологу варто приділяти більше увагу на розвиток творчої уяви. Зокрема, на заняттях дітям пропонується робота з матеріалом площинного конструювання [5].
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