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СЕКЦІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ» 

 

Аванес Олена 

студентка 1 курсу Центру  

післядипломної освіти 

 Наук. кер.: к.е.н. Батракова Т.І.  

 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ 

Необхідність оцінки бізнесу виникає через ряд наступних причин: 

 Визначення вартості приватної компанії  

 Визначення максимальної ціни при придбанні лістингової компанії 

 Визначення вартості компанії, що виходить на фондовий ринок (наприклад, 

IPO) 

 Визначення вартості акцій для приватної компанії, для цілей оподаткування чи 

юридичних питань 

 Визначення вартості дочірніх підприємств/філій при їх потенційному вибутті 

[3, c. 37] 

Існують наступні моделі оцінки:  

I. Моделі, засновані на активах 

a. Оцінка, заснована на чистій балансовій вартості 

b. Оцінка, заснована на чистій вартості реалізації 

c. Оцінка, заснована на вартості відшкодування 

d. Оцінка «балансова вартість плюс» 

II. Моделі оцінки, засновані на дивідендах 

III. Моделі, що враховують вартість інвестованого капіталу 

a. Модель «економічної доданої вартості» 

b. Модель «ринкової доданої вартості» 

c. Модель акціонерної доданої вартості 

IV. Моделі вільних грошових потоків 

a. Модель дисконтованих вільних грошових потоків 

b. Модель вільних грошових потоків для компанії 

V. Порівняльні моделі оцінки 

a. Оцінка, заснована на коефіцієнті «ціна/прибуток» 

b. Оцінка, заснована на коефіцієнті відносної дохідності 

c. Оцінка, заснована на коефіцієнті дивіденду на акцію 

d. Модель Тобіна – показник Q 

e. Оцінка, заснована на коефіцієнті «ринкова – балансова» вартість [2, c.13-15 ] 

Вибір методики оцінки завжди залежить від конкретних цілей. 

Ми розглянемо модель дисконтованих вільних грошових потоків.  

Модель дисконтованих вільних грошових потоків 

Вільні грошові потоки до власного капіталу представляють собою надлишок 

грошових коштів для акціонерів (тобто потенційні дивіденди). Більш точна характеристика - 

вільні грошові потоки після реінвестування до уставного капіталу, оскільки капітальні 

інвестиції вираховуються. [1, c. 109] 

Теоретично вільні грошові потоки до власного капіталу необхідно прогнозувати від 

одного року до безкінечності. Практично детальний прогноз можна зробити на кілька років і 

на його основі зробити допущення про значний коефіцієнт зростання на постійній основі. [4, 

c. 216] 

 Вільні грошові потоки до власного капіталу слід дисконтувати до поточної вартості 

за ставкою необхідної дохідності для акціонерів (тобто вартість залученого капіталу). [4, c. 

218] 
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Поточна вартість дисконтованих вільних грошових потоків до власного капіталу 

дорівнює теоретичній загальній вартості капіталу. 

Модель розрахунку: 

Чистий прибуток х 

Плюс: амортизація та інші не грошові зміни х 

Мінус: капітальні інвестиції (х) 

Зростання / зменшення робочого капіталу (х) / х 

Мінус: погашення заборгованості основної суми (х) 

Плюс: нове залучене фінансування х 

 --------- 

Вільні грошові потоки до власного капіталу х 

 ---------- [1, c.115-116] 

Література 

1. Aboody, D., 2006. Financial Statement Analysis: Free Cash Flows. Lecture notes, UCLA. 

2. Eberhart, A.C., 2004. Equity Valuation Using Multiples. Journal of Investing 13. 

3. Nelson, J.M., 2006. Intangible Assets, Book-to-Market, and Common Stock Returns. Journal of 

Financial Research 29 

4. Spremann, K., 2005. Modern Finance, 2nd edition. Oldenbourg, Munich, Germany. 

 

Александрова Катерина 

студентка 4 курсу економічного фак-ту  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ 

 ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 

Міжнародний кредит – це одна з найважливіших складових міжнародних економічних 

відносин. Вплив іноземних кредитів на економіку країни завжди неоднозначний, особливо в 

контексті отримання Україною чергового траншу кредиту від МВФ. З одного боку це дасть 

можливість підтримати стан платіжного балансу країни та сприяти розширеному і 

збалансованому зростанню міжнародної торгівлі, а з іншого – поглибить фінансову 

залежність та відповідно фінансову безпеку України.   

Значний вклад у дослідження проблеми співпраці МВФ з Україною внесли такі вчені: 

І. Андронова, І. Антонечко, М. Петик, М. Сайкевич, Л. Лебединець, Т. Вахненко,  

А. Гальчинський, В. Литвицький, В. Колосова, В. Новицький та ін. 

Метою статті є оцінка основних тенденцій співпраці з МВФ в контексті проведення 

реформ в Україні. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міждержавна валютно-фінансова організація, 

яка має статус спеціалізованого закладу ООН, до її складу входять 188 країн. МВФ розпочав 

діяльність у травні 1946 року згідно з рішенням, прийнятим під час міжнародної валютно-

фінансової конференції у Бреттон-Вудсі (1944 рік). 

За статутом штаб-квартира МВФ розміщується в країні із найбільшою квотою, з 1946 

року це – м. Вашингтон (США). Представником Міжнародного валютного фонду в Україні 

призначено пана Жерома Ваше (Jerome Vacher). 

Україна є повноправним членом Міжнародного валютного фонду з 3 вересня 1992 

року. 

Активно співпрацювати із МВФ Україна почала з жовтня 1994 року шляхом 

отримання кредитів з метою здійснення економічних реформ. Таке співробітництво 

здійснювалось переважно в рамках реалізації спільних програм – “Стенд-бай” (стабілізаційна 

позика), STF (системна трансформаційна позика), попереджувальний “Стенд-бай”, Механізм 

розширеного фінансування (позика на підтримку розвитку). [1] 

Міжнародний досвід свідчить, що ефективними стабілізаційні програми МВФ є лише 

тоді, коли в наявності більш-менш розвинуте вітчизняне виробництво і внутрішнє ринкове 
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середовище, відповідні обсяги національного капіталу і ресурсів, а також певні політичні, 

соціальні та економічні умови в країні [3]. 

Відносно ж країн з перехідною економікою, в яких відбувається затяжна фінансова 

криза, МВФ робить умови надання кредитів усе більш жорсткими. Це призводить до того, 

що вплив МВФ на такі країни суттєво посилюється. У зв’язку із жорсткістю умов 

стабілізаційних програм МВФ не підписує жодних програм фінансування, якщо не буде 

впевнений у виконанні всіх без винятку своїх вимог. 

Проаналізувавши вимоги МВФ до реформ останніх років в Україні а саме: зменшення 

дефіциту Пенсіонного фонду шляхом проведення реформи у сфері пенсійного забезпечення; 

вирівнювання балансу НАК «Нафтогаз України» шляхом регулярного підвищення вартості 

житлово-комунальних послуг; скасування мораторію на стягнення пені за неплатежі по 

квартплаті; обмеження швидкого зростання фонду оплати праці у державному секторі; 

заморожування зарплат в державному секторі; скорочення чисельності державних 

службовців і т.д., можна зробити висновок, що більшість реформ останніх років, не є 

результатом структурної державної політики, а є виключно виконанням вимог МВФ. Отже, 

не виникає сумніву, що МВФ має значний вплив на країни-позичальники, рекомендуючи їм 

напрями та темпи реформування. Така діяльність, як на нашу думку, впливає на суверенність 

держави та її економічну безпеку. 

Основним критерієм доцільності такої тісної співпраці України з МВФ має стати 

співвідношення між прогнозованими вигодами від отримання кредитів та втратами, 

пов’язаними з ними. Важливим критерієм повинно також стати відповідність вимог МВФ 

національним економічним інтересам і загальному економічному курсу країни, що прямує до 

ринкової економіки. Проаналізувавши динаміку отримання траншей та потенційної 

можливості їх погашення, можна зробити висновок про потенційну неспроможність повного 

погашення кредиту без наступного рефінансування України МВФ. МВФ безпосередньо 

зацікавлений в посиленні фінансової залежності Україні, про що свідчать поступки на які 

йде МВФ фінансуючи Україну, а саме дефіциту державного бюджету.  

Забезпечення національних економічних інтересів має ґрунтуватися не лише на 

фінансових «вливаннях» МВФ, а насамперед на власній грошово-кредитній та валютно-

фінансовій політиці країни. Продовження співпраці України з МВФ може принести користь 

економіці країни, але при цьому присутні й деякі ризики. Продовження співпраці з МВФ має 

стати гарантією проведення структурних реформ в українській економіці. Другий 

позитивний момент - покриття дефіциту бюджету. Разом із тим, робота програми МВФ 

означає можливість появи ризиків, зокрема кошти від МВФ можуть бути витрачені не на 

структурні реформи. Другим ризиком є збільшення державного боргу, що в свою чергу може 

призвести до нездатності уряду його обслуговування і загрози дефолту. 

Література 

1. Єрмошенко М.Стабілізаційні програми МВФ та реформування економіки України / М. 

Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2001. - № 5/6  

2. Колосова В.П. Україна і міжнародний валютній фонд / В.П. Колосова // Стратегія 

розвитку України (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. – Вип. 1 / Голов. ред. 

О.П.Степанов. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2011.  

3. Лобас М.Г. Міжнародні фінансові організації та їх значення для економічного розвитку 

країн. с.1-8. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2010_4-6/LOBAS.pdf 

4. Міністерство економіки України. Досвід співробітництва України з МВФ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua 

 

http://www.kmu.gov.ua/
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Алексєєнко Ольга 

студентка 4 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: к.е.н., доц. Болдуєва О.В. 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКУ НА ДЕПОЗИТИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

В умовах кризи ефективність та результативність фіскальної політики держави 

набуває особливого значення, що насамперед полягає в пошуку додаткових джерел 

наповнення бюджету. Одним з таких джерел в сучасних умовах уряд України обрав введення 

податку на пасивні доходи, а саме податок на депозит. Однак окрім позитивних наслідків 

введення такого податку у вигляді поповнення дохідної частини бюджету, виникає 

ймовірність настання і негативних наслідків – зменшення заощаджень населення у вигляді 

вкладів на депозитних рахунках. Саме тому, необхідність та доцільність введення податку на 

депозит є наразі актуальним питанням в Україні. 

Проблемі формування ефективної податкової політики присвятили свої дослідження 

такі вчені та експерти, як В.Вишневський, А.Захарін, Ю.Іванов, Е.Давискиба, А.Тищенко, 

Я.Литвиненко, К.Пріб, Ф.Федько, О.Поважний та інші вітчизняні науковці.  

Свій погляд на податкову систему України як на складну саморегулюючу економічну 

систему висвітлив у своїх працях Редич О. В. В регіональному аспекті впровадження 

податкової системи дослідженням даного питання займався Тарангул Л. Л. Основні шляхи 

реформування податкової системи України були висвітлені Фліссак Н.  

Незважаючи на велику кількість досліджень, публікацій, не всі питання були 

повністю досліджені і вони залишаються надзвичайно актуальним. Зважаючи на складність 

та важливість даного питання та ряд специфічних аспектів вимагають подальшого його 

дослідження. 

Метою статті є дослідження актуальності та необхідності введення податку на 

депозити в Україні на сучасному етапі, враховуючи досвід зарубіжних країн. 

Згідно з Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» уряд прийняв рішення про застосування податку з доходів фізичних осіб на 

нараховані відсотки за вкладами за єдиною ставкою 20% для всіх вкладників, незалежно від 

строку і суми вкладу. Проте, від податків звільнені доходи у вигляді відсотків, що 

нараховуються на залишки коштів на окремих поточних рахунках, які призначені виключно 

для зараховування заробітних плат, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших 

соціальних виплат [1].  

Сплатою податку з відсотків банк займається самостійно. Внесення податків від імені 

фізичних осіб здійснюється при кожній виплаті доходів у вигляді відсотків. За підсумками 

року клієнти фінустанови не повинні декларувати свої доходи від депозитів. Крім того, банк 

не має права розголошувати дані про вкладника, з доходів якого був отриманий податок. 

Таким чином, інформація про суму вкладу, нарахованих відсотках і клієнта залишається 

конфіденційною.  

Так, при сумі депозиту в 10 тис. грн і ставці на 12 місяців у 23%, дохід складе 2,3 тис. 

грн. Однак, враховуючи податок у 20 %, банк як податковий агент нарахує клієнту лише 1,84 

тис.грн. Тобто фактично реальний відсоток доходу вкладника становить 18,4 %. 

В багатьох розвинутих європейських країнах впровадження податку на депозити було 

достатньо ефективним. Пояснити це можна наступним чином: якщо в їхніх банках, 

інвестиційних фондах знаходяться суми, що перевищують ВВП країни втричі, то такий 

механізм діє і суттєво поповнює бюджет. А якщо в Україні, мало таких доходів, то, на нашу 

думку, немає сенсу запроваджувати цей податок. Такий механізм не діятиме в умовах 

української дійсності. Це мало би бути спрямовано на олігархів для того, щоб вони 

поповнювали бюджет. Але населення високого класу в нашій країні тримають свої гроші 

переважно закордоном. 
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У міжнародній практиці використовуються три процедури оподаткування процентних 

доходів населення:  

1. У більшості європейських країн податок утримується при виплаті процентів. 

Платник податку «не бачить» утримуваних коштів – тобто фактично зменшується ставка за 

депозитом. Ця процедура збору подібного податку найпростіша.  

2. У Швеції, Данії та Нідерландах процентні доходи включаються платником податку 

в щорічну податкову декларацію і обкладаються податком з діючою шкалою оподаткування 

доходів.  

3. У Німеччині, Франції та Іспанії використовується система попередньої оплати для 

отримання податку на доходи [2]. 

Найчастіше закордоном метод наповнення бюджету за рахунок податку на пасивні 

доходи використовується під час криз. У Латвії, наприклад, з початку 2010 року був 

запроваджений податок на депозити на рівні 10%, в Угорщині – на рівні 20%. Найбільш 

показовою є криза на Кіпрі. Уряд острову для уникнення дефолту потребував 10 млрд. євро 

додаткових коштів. Тоді в країні підвищили ставку податку на відсотки за депозитами вдвічі 

- з 15% до 30%. Також було розглянуто можливість запровадження одноразового податку на 

основну суму депозитів - 6,75% за внесками менше 100 тис. євро (близько $129 тис. на той 

час) і 9,9% за внесками, більшими за цю суму.  

Податок на депозити у спокійні часи часто застосовується в розвинених країнах, а 

також в країнах, що розвиваються, в складі Євросоюзу. Так, у Японії банківські внески 

обкладаються за ставкою 15%, у Німеччині –25%, у Швейцарії –35%, у Нідерландах – від 

37% до 52%. Після завершення глобальної кризи в країнах, що розвиваються, ставки за 

податком на депозити було знижено і зараз вони нижчі, ніж в розвинених країнах. З початку 

поточного року у Болгарії ставка була знижена з 10% до 8%, у Польщі вона складає19%, у 

Литві – 15% [3]. 

Сьогодні в Україні існує проблема недовіри громадян до банківської системи, тому 

впровадження даного податку призводить до відпливу вкладів і, як наслідок, до обмеження 

кредитних ресурсів фінустанов, що негативно позначається на стані банківської системи.  

За даними Фонду гарантування вкладів депозити фізичних осіб упродовж року 

зменшились на 5,9% (станом на 1 січня 2015 року). Суттєве зменшення відбулось саме після 

введення податку на депозит у розмірі 15% у липні 2014. Влади фізичних осіб у 3 кварталі 

2014 року зменшились на 4,9% [4]. 

Крім того, банки понесуть додаткові витрати на розширення кадрового складу та 

доопрацювання програмного забезпечення у зв'язку з введенням податку на депозит. 

Практика оподаткування пасивного процентного доходу (в т.ч. від депозитів) є 

поширеною у економічно розвинених країнах і слугує одним із інструментів фіскальної 

політики, проте Україна наразі ще не готова до його введення, передусім через низький 

рівень економічного розвитку. 
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА 

Обраний Україною стратегічний курс спрямований на євроінтеграцію потребує 

зростання частки власних джерел надходжень в загальній структурі дохідної бази місцевих 

бюджетів, а проблеми у сфері державних фінансів зумовлюють посилення ролі саме 

місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів. Значну частку цих 

доходів у провідних країнах світу, Франції, Італії, Великій Британії, становлять майнові 

податки, які мають вже багаторічну історію і їх питома вага у структурі податкових 

надходжень місцевих бюджетів становить більше 40%. Натомість в Україні податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є досить молодим і складає менше 1% у 

структурі доходів місцевих бюджетів, а багато важливих питань пов’язаних з цим податком 

взагалі не передбачені законодавством й потребують уточнення. 

 Проблемам оподаткування нерухомого майна присвяченні праці таких вітчизняних 

учених-економістів, як В. Андрущенко, О. Буряка, О. Гриценко, О. Кириленко, В. Кравченко, 

В. Павлова, А. Соколовської, В. Суторміної, В. Федосова. Ці вчені досліджують роль 

майнового оподаткування як складової різних типів податкових систем. Проте, незважаючи 

на високий рівень сучасних наукових досліджень, в економічній літературі недостатньо 

розкрито сутність правового регулювання оподаткування майна, проблеми формування 

механізму оподаткування нерухомості та напрями його вдосконалення в контексті адаптації 

податкової системи до світового досвіду. 

Метою статті є огляд та аналіз нововведень щодо оподаткування майна в Україні, а 

також запропоновано рекомендації щодо удосконалення механізму справляння податку на 

нерухомість. 

Система оподаткування нерухомості добре зарекомендувала себе з точки зору 

виконання фіскальної, стимулюючої та соціальної функції як у країнах з добре розвиненою 

ринковою економікою, так і в країнах з перехідною економікою. У 2015 році положення 

Податкового Кодексу України (далі ПКУ) , що стосуються оподаткування нерухомості, 

відчули значні зміни, але це питання набуло актуальності ще у 2013 році, коли законодавчо 

було введено цей новий податок. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, потрібен місцевим бюджетам України як актуальне, а в подальшому – одне з 

головних джерел їх наповнення. Розрахунки свідчать, що надходження від даного податку 

значно підвищать фінансову стабільність і самостійність органів місцевих громад. 

Податок на нерухоме майно існує приблизно в 130 країнах світу. Надходження від 

цього податку формують значну дохідну частину бюджетів органів місцевого 

самоврядування. Це зумовлено тим, що в іноземних державах цей податок є переважно 

місцевим. Наприклад, у США він складає до 75% місцевого бюджету, в Канаді – до 80%, у 

країнах, що розвиваються, податком на нерухомість формується від 4 до 15% бюджету[1]. 

При цьому, в США фактичні ставки податку на нерухомість залежать від розміру грошової 

оцінки об’єкта нерухомості та складають від 0,3 до 3,6 %. Диференційованими є ставки 

податку на нерухомість (на майно) і в Німеччині (фактичний розмір ставки залежить від його 

оцінки). 

На сьогодні в Україні існує два види податку на нерухомість: на володіння та на 

продаж нерухомості. Оподаткування нерухомості в кожній країні відрізняється та має свої 

особливості, але нині світова практика виокремлює два підходи до визначення бази 

оподаткування. Перший з них базується на площі, другий – на ринковій вартості об’єкта [2]. 

В умовах впровадження податку в Україні база оподаткування у формі площі нерухомого 

майна є найбільш зручною. Це пов’язано з тим, що маємо недостатньо розвинутий ринок 

нерухомості, а в переважної частини населення низький рівень доходів.  
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Проаналізуємо основні етапи та особливості оподаткування нерухомості нашої 

країни. Платниками цього податку є юридичні, а також фізичні особи (для останніх 

передбачено пільги). Не підлягають оподаткуванню квартири та житлові будинки, площа 

яких менша за 120 та 250 кв. м відповідно; об’єкти житлової нерухомості (далі — ОЖН), які 

перебувають у власності держави або територіальних громад; нерухомість, розташована в 

зоні відчуження або безумовного відселення; дитячі будинки сімейного типу; гуртожитки; 

садовий або дачний будинок, але не більш як один такий об’єкт на платника податку; ОЖН, 

що належать багатодітним або прийомним сім’ям, де виховують троє та більше дітей, але не 

більш як один такий об’єкт на сім’ю [3]. 

Ставки податків диференціюються в залежності від регіону проживання, оскільки 

вони визначаються місцевою владою на основні граничних норм ПКУ – для житлової 

нерухомості 2% мінімальної зарплати за метр квадратний (тобто 24,36грн), власники-

фізособи нежилої нерухомості сплачуватимуть 1% (тобто 12,18грн). Більш конкретну 

інформацію можна знайти на сайтах міських/сільських органів самоуправління, 

територіальних підрозділів ДФС, відстежити новини у пресі за останній час або довідатись у 

місцевій раді. 

Послідовність розрахунку податку на нерухомість є такою [4]: 

1. Міська/сільська рада визначає розмір пільг та ставок податку на поточний рік; 

2. Територіальний підрозділ ДФС на основі рішення місцевої влади та даних реєстру 

прав на нерухомість визначає об’єкти, що належать оподаткуванню, та їх площу; 

3. Площа житлової нерухомості коригується на розмір пільги; 

4. Різниця множиться на ставку податку; 

5. Податкові інспектори вписують суми податків за кожним з об’єктів до 

повідомлення-рішення; 

6. Платник отримує рішення за місцем прописки до 1 липня року, що йде за поточним; 

7. Власник майна протягом 60 днів сплачує податок за реквізитами, що вказані в 

повідомленні. 

Одним з наступних кроків має стати перегляд державного реєстру прав на нерухоме 

майно, оскільки ДФС,нараховуючи податок, спирається на інформацію з нього, тому не 

виключено, що податкове повідомлення може мати неточності.  

Також механізм справляння податку на нерухомість в Україні повинен передбачати 

прогресивну шкалу ставок платежу та хоча б короткотермінове звільнення від оподаткування 

новобудов у сільській місцевості та споруд, зведених з дотриманням технології 

раціонального збереження енергії, що відповідає французькій практиці справляння податку 

на нерухомість. 

Крім того, на нашу думку, під час проведення роботи над вдосконаленням механізму 

справляння податку на нерухомість в нашій країні слід врахувати той фактор, що біля 80 % 

населення України має рівень матеріального забезпечення значно нижчий від середнього 

його розміру [5]. Враховуючи цей факт, єдиним засобом недопущення соціальної напруги 

при справлянні податку на нерухомість є запровадження звільнення від оподаткування площі 

нерухомості в таких розмірах, щоб цей платіж сплачували виключно власники нерухомості, 

яких можна віднести до осіб, що отримують середні та порівняно високі доходи.  

Подальші наукові дослідження в обраному напрямі досліджень слід присвятити 

обґрунтуванню оптимальних розмірів ставок податку на нерухомість та моделюванню 

наслідків запропонованих нами змін до механізму справляння податку. 

Література 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТОВАРУ 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин , який перебуває в умовах посилення 

конкуренції, внаслідок процесів глобалізації, інтенсифікації, споживачам дуже важко 

здійснити вибір товару, якому він надає перевагу. Проблема є наслідком відсутності 

відмінності між продукцією різних виробників, які дуже важко диференціюються за різними 

критеріями. Унікальний товар на сучасному ринку – доволі рідке явище. Коли нова 

продукція з'являється в певній товарній категорії, то імовірність між запуском інноваційного 

товару та його копіюванням дуже незначна. Таким чином, інноваційний продукт не можна 

використовувати для здобуття додаткових конкурентних переваг. У наслідок цього 

виробники вимушені працювати на ринках однотипних товарів з високим рівнем конкуренції 

та незначним ступенем унікальності, витрачаючи кошти на просування своєї продукції. 

Творчі підходи, нестандартні методи подання є складовим елементом маркетингової 

комунікації, який робить товар, який відрізняється від інших. 

«Маркетингові комунікації– це творча форма диференціації ринку, завжди 

конкурентна, завжди прагнуча переконати споживачів, акціонерів і службовців, що ринкова 

пропозиція цього бізнесу є кращим для них варіантом і тому вони мають зробити вибір на 

його користь» [1].  

Теоретичні та практичні питання щодо видів маркетингової комунікації, її 

диференціації досліджувалися у роботах зарубіжних та вітчизняних авторів Дж. Джулера, Б. 

Дрюніані, Я. Віктора, Я. Дадо, М. Долхаш, Є. Ромата, Т. Примак, та ін. Проблема 

вдосконалення комплексу маркетингу та його адаптації до нових умов розглядається у 

працях Б. Буме, М. Бітне, Ф. Котлер, Е. Константинідис, Ж. Ламбен, М. Селлі, Дж. Траут,  

С Чекпан, Д. Шульц [3,4]. 

Мета даної статті полягає у дослідженні та аналізі сучасних нестандартних методів 

маркетингової комунікації, які найбільш ефективно функціонують з комплексом просування 

товарів на ринок.  

У сучасних умовах конкурентних ринків однотипних товарів не можна недооцінювати 

роль сучасних маркетингових комунікацій. Найголовніша задача проектувальника - розробка 

предмета комунікації, а також форм і методів його просування до цільових і контактних груп 

з метою дозволу або мінімізації маркетингових проблем суб'єкта - ініціатора акції. 

Сприйманий свідомістю аудиторії предмет повинен викликати задане ставлення аудиторії - 

або безпосередньо до самого себе, або до супутніх і опосередкованих його елементів 

(наприклад, підвищення суб'єктивної значущості пропагованої рекламою певного стилю 

життя супроводжується фактом споживання тварів і послуг, які для особистості стають 

способом соціального позиціонування своєї приналежності до даного стилю).  

Види маркетингових комунікацій можна класифікувати, насамперед, за характером 

контакту ініціатора комунікації та аудиторії. За даним критерієм виділяються дві групи: 

безпосередні комунікації, які передбачають реальний контакт ініціатора з аудиторією. 

Найбільш типовою формою комунікації тут є акція; опосередковані акти комунікації, в яких 

як посередника між ініціатором і аудиторією виступає текст, ініційована-ний суб'єктом з 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/54821
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
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метою вирішення своїх маркетингових завдань. Текстові комунікації, що являють собою 

письмові форми взаємодії ініціатора і аудиторії, в системі маркетингу мають особливе 

значення. Сьогодні в просторі сучасних маркетингових комунікацій активно функціонує 

величезна кількість текстів, які мають свою структуру, жанрову приналежність, мовної 

вигляд [5]. 

Одним з типів маркетингової комунікації можна вважати мобільний маркетинг. 

Мобільний маркетинг - інтерактивний маркетинговий інструмент комунікацій, в реалізації 

яких задіяний смартфон, кишеньковий портативний комп'ютер (КПК ) або мобільний 

телефон [2]. 

Зараз мобільний маркетинг проходить стадію становлення, тому його не можна 

названити самостійним комунікаційним каналом. Але в одночас компанії вдаються до 

допомоги мобільних комунікацій в якості підтримки основної частини маркетингової 

кампанії. 

Багато лідируючі вітчизняні та зарубіжні компанії користуються послугами 

мобільного маркетингу. В першу чергу, це товари швидкого споживання (FMCG), такі як 

McDonald's, Gillette, Procter & Gamble, Sovereign, Sobranie. Але цей інструмент успішно 

використовують також і інші категорії: наприклад, виробник мобільних телефонів Nokia, 

магазини «СпортМастер» та фармацевтичні препарати Clearasil. 

Український ринок зароджується, але стрімко розвивається, тому клієнти поки 

пробують різні інструменти. Вони часто все роблять вперше, тому розцінюють подібні акції 

як тестування нового каналу комунікації. На заході ж мобільний маркетинг - це популярний 

інструмент для проведення BTL-кампаній і прямої комунікації. Багато брендів провели вже 

5-10 акцій і визначилися зі своїми подальшими цілями. 

Прямого законодавчого регулювання мобільного маркетингу немає. Цю сферу поки 

регулюють лише мобільні оператори і компанії, що надають такі послуги. Зі зростанням 

ринку виникне потреба в окремому регулюючому органі - наприклад, української Асоціації 

мобільного маркетингу. 

В умовах розвиненої ринкової економіки, всеохоплюючих процесів глобалізації та 

інтенсифікації, неможливо уявити просування товару без вдалої маркетингової політики. 

Саме успішна маркетингова комунікація сприяє диференціації продукції та надає додаткових 

конкурентних переваг серед конкурентів. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

На сьогоднішній день, ринок України характеризується великим насиченням 

інформацією, зростанням її значущості й цінності. При таких умовах суттєво ускладнюються 

процеси формування попиту й уподобань споживачів, здійснення комунікаційного впливу на 

них, це зумовлюєнеобхідність в створені нового підходу до управління виробництвом і 

збутом товарів споживчого призначення. Підходу, який би забезпечував досконаліші 

способи виробничої і комерційної діяльності, здійснення їх на якісно новому рівні, 

забезпечував використання зарубіжного досвіду маркетингу, його адаптацію до конкретних 

умов регіону всієї України. Ця концепція основана на системному підході і забезпечує 

задоволення потреб ринку, прискорення товароруху і збільшеня прибутковості виробництва і 

торгівлі. 

Питанням сучасного розвитку маркетингу присвячено чимало праць відомих 

вітчизняних вчених, зокрема, Войчака, А.В., Близнюка, С.В., Балабанової, Л.В., Лилик, І.В. 

та інших. До числа зарубіжних вчених, які приділяли увагу цьому пританнюможно віднести 

Мескона, М., Девіса, К., Кілі, М., Дональдсона Т. та інших. 

Мета статті полягає у виявленні проблем з якими зіткнулась Україна при розвитку 

маркетингової діяльності і шляхи вирішення цих проблем. 

Маркетинг слід розглядати як методологію ринкової діяльності, що визначає 

стратегію і тактику підприємств в умовах конкуренції. Головним завданням підприємств 

торгівлі на сучасному етапі стає орієнтація на споживача. Але в сучасних умовах глибокої 

кризи економіки України, гіперінфляції, колосального дефіциту бюджету впровадження 

маркетингу у виробничих і на торговельних підприємствах стикається з проблемами, а саме: 

- низький рівень платоспроможності та обізнаності вітчизняного споживача, 

- низький рівень вітчизняної виробничої конкуренції, 

- неврегульованість законодавчої бази з таких питань, як: права споживачів,реклами, 

недоброякісної конкуренції, 

-нехтування освітою, 

-перехід українських підприємств на принцип маркетингу. Досвід керівників 

українських компаній можна поділити на 3 умовні групи. Перші вважають що маркетинг 

може вирішити всі проблеми підприємства, другої вважають його недоцільним. Третя група 

відкидає стратегічний маркетинг і використовує лише елементи операційного маркетингу, 

-вихід великих іноземних компаній на український ринок, що дуже часто 

супроводжується інвестиційними пригніченнями, відпливом кадрів з вітчизняних 

підприємств, закриття компанії, 

-визначення та усвідомлення власної ринкової місії та маркетингової стратегії. На 

значній частині українських підприємств не тільки співробітники нижчих ланок, а й 

керівники не можуть відповісти на запитання, в чому полягає місія компанії, з чого 

складається її маркетингова стратегія? Часто компанії не мають чітко окресленої місії, 

стратегічного бачення бізнесу [1]. 

Вирішення цих проблем може полягати у: 

- поетапному становленні організаційної структури служб маркетингу на 

підприємствах; 

- розроблені науково-методичного забезпечення практичного використання 

маркетингу; 

- підготовці та перепідготовці висококваліфікованих керівників і фахівців нового 

типу, що володіють сучасною методологією ринкової діяльності; 

- забезпеченні підготовки фахівців-маркетологів; 
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- підсилені комп'ютерної підготовки фахівців; 

- розробці та видання навчально-методичних матеріалів [2]. 

Розв'язання наявних проблем сприятиме не лише орієнтації підприємств виробництва 

і торгівлі на потреби ринку, а й зроблять гнучкішим їхнє реагування на зміни, що 

відбуваються на ньому, і сприятимуть вчасній адаптації до них [3]. 

 Отже, українські маркетологи повинні бути готові до використання і адаптації нових 

інструментів маркетингу в своїй практиці, а також до розвитку і зміни вже існуючого 

інструментарію.  
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ПОЄДНАННЯ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

В сучасних ринкових умовах господарювання надзвичайно актуальним постає 

питання пошуку нових шляхів конкурентоспроможного управління підприємством. 

Актуальність використання інтегрованих принципів і методів маркетинг-логістичного 

управління підприємством зумовлена необхідністю задоволення виробниками зростаючого 

спектра потреб споживчого ринку з найменшими загальними витратами від створення 

попиту на продукцію до її збуту. 

Процес інтеграції маркетингу і логістики в одну систему є досить новим, тому на 

сьогодні існує не багато досліджень у цій сфері. Розвитку та застосуванню інструментів 

маркетингу та логістики присвячено праці Афанасьєва М.В., Багієва Г.Л., Голікова Е.А., 

Азаряна О.М., Бабенко Н.О., Козака І.М., Балабанової Л.В. 

Метою статті є розгляд концепції маркетингово-логістичного управління на 

сучасному етапі розвитку ринкових відносин та впровадження її на підприємствах.  

Розвиток стратегічного маркетингу і логістики характеризується їхнім об’єднанням в 

єдину систему маркетингово-логістичного управління. Така інтеграція призведе, по-перше, 

до мінімізації загальних витрат при заданому рівні обслуговування клієнта, по-друге, до 

максимізації корисності маркетингу і логістики, по-третє, до прискорення матеріального 

потоку, а це в свою чергу до підвищення реакційної здатності економічних систем, 

побудованих на логістичних засадах, активізуючи таким чином базові чинники 

конкурентних переваг. 

Завданням маркетинг-логістичного управління підприємством є ефективне управління 

різними потоками від постачальників до кінцевих споживачів, а саме координація дій 

постачальників, агентів із закупівель, виробників, маркетологів, учасників каналів 

товароруху і покупців. Функціями і об'єктами маркетинг-логістичного управління як 

функціонального менеджменту, відповідно, є: прогнозування збуту, планування розподілу, 

планування виробництва, придбання сировини і матеріалів, що входять транспортні потоки, 

склади підприємства, прийом, упаковка, внутрішньозаводське складування, відправка, 

вихідні транспортні потоки, замовлення покупців, доставка і сервісне обслуговування. 

Маркетинг-логістичне управління підприємством охоплює весь ланцюг системи 

розподілу (маркетинг, транспортування, складування) та є невід'ємною частиною загальної 

логістичної схеми підприємства. У маркетинг-логістиці вирішуються чотири основні 

завдання: обробка замовлень (як поводитися з замовленнями), складування (де і як зберігати 

запаси), обсяг запасів (скільки запасів зберігати), транспортування (куди і як доставляти 
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товари). Використання маркетинг-логістичного управління призведе до покращення 

ефективності функціонування всієї виробничої системи та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

В економічній літературі часто використовують традиційне поняття маркетингового 

міксу, або «чотирьох Р»: «price-product-promotion-plасе» («ціна-продукт-просування-

розміщення»). Логістичну місію за кордоном часто трактують, як правило «семи R», або 

логістичний мікс: «ensuring the availability of the right product, in the right quantity and the right 

condition, at the right place, at the right time, for the right customer, at the right cost», що можна 

перекласти як «забезпечення наявності потрібного продукту в необхідній кількості і заданої 

якості в потрібному місці в потрібний час для конкретного споживача з найменшими 

затратами». У правилі «семи R» відображені суттєві риси логістичної місії організації 

бізнесу, ключовими з яких є якість продукції, час і витрати. Тоді взаємозв'язок логістики та 

маркетингу можна представити у вигляді схеми взаємодії маркетингового та логістичного 

міксів. Водночас треба зауважити, що така інтеграція повинна відбуватися на всіх 

ієрархічних рівнях в стратегічному та операційному аспектах і це гарантуватиме повноцінне 

розширення маркетингової концепції задоволення потреб клієнта «4Р» відповідною 

логістичною концепцією у вигляді формули «7R»[1, c.147]. 

Комплекс логістики є складовою частиною комплексу маркетингу. Більше того, 

стратегія маркетингу без урахування стратегії логістики, яка сприяє досягненню 

максимальної пристосованості суб'єкта господарювання до мінливої ситуації на ринку з 

найменшими витратами, підвищенню ринкової частки і отриманню переваг перед 

конкурентами, неефективна[2, с.56]. 

Синергічний ефект інтеграції маркетингу і логістики в управлінні підприємств, 

кооперацій підприємств (логістичних систем, логістичних ланцюгів) може бути 

відслідкований в причинно-наслідковому зв'язку: стратегія конкуренції → стратегія 

маркетинг-mіх → логістика-mіх → корисність-mіх. Кожна ланка даного ланцюга виконує 

свою особливу функцію у формуванні мінімальних сукупних втрат, оптимального рівня 

логістичного сервісу, максимальної корисності товару чи послуги для споживача і це 

узгоджується із стратегічними цілями підприємства. Реалізація функцій вказаною ланкою 

здійснюється завдяки певним інструментам. Для маркетингу-mix такими інструментами є 

товар, ціна, просування, збут, обслуговування; для логістики-mіх - це замовлення, закупівля, 

транспортування, складування, формування запасів, логістичний сервіс; для корисності-mix - 

це формальна корисність, корисність часу, корисність місця, корисність інформації, 

корисність володіння, корисність додаткового сервісу. 

Просування товару на ринок є однією із ключових функцій маркетингу, якій 

приділяється багато уваги на будь-якому підприємстві. Це реклама, демонстрація готової 

продукції, організація розподілу й продажів. Існують різні маркетингові стратегії просування 

товарів на ринок - це стратегії «витягування» і «проштовхування». З позицій логістики дані 

підходи принципово різні, оскільки акцентують увагу на різних логістичних функціях: 

транспортуванні, з одного боку, складуванні й управлінні - з іншого. Частіше логістичний 

менеджер віддає перевагу стратегії «проштовхування» з її більшою спрямованістю на 

насичення логістичного каналу й підготовку продажів. Стратегія «витягування», що 

переслідує цілі негайного задоволення попиту, висуває перед логістичним менеджером 

набагато більше проблем[3, с.224]. 

Об'єктивною підставою створення маркетинг-логістичних систем є, по-перше, у 

загальному пришвидшення матеріального потоку, що адекватно покращує реакцію на 

бажання клієнта, по-друге, зменшення сукупних витрат за рахунок уникнення конфліктів 

часткових витрат, по-третє, підвищення рівня логістичного сервісу (рівня та якості 

обслуговування), а відтак формування додаткових конкурентних переваг. Названі три 

складові реалізуються відповідно під час трансформації матеріального потоку, параметрами 

якого є зміна часу, зміна простору, зміна кількості, зміна якості, зміна транспортно-

складських та маніпуляційних властивостей, зміна інформації [1, с.111].  
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Інтеграція маркетингу і логістики проявляється у двох аспектах: маркетинг-логістика 

(маркетингова логістика) та логістика маркетингу. Маркетинг-логістика - це діяльність щодо 

планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків, які 

супроводжують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з 

метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Таким чином, мета 

маркетингової логістики - одночасно максимізувати рівень обслуговування і мінімізувати 

витрати на розподіл товарів. 

Іншу галузь політики розподілу, тобто вибір каналів маркетингу, становить логістика 

маркетингу, основним завданням якої є вибір засобів та шляхів оптимального 

обслуговування каналів маркетингу. Оскільки логістика маркетингу забезпечує ринковий 

успіх, із цієї умови і бере початок її маркетингова функція. Вона причино пов'язана з 

прогнозуванням ринку, плануванням виробництва і управлінням ним, з ефективним збутом 

та із всіма іншими сферами підприємницької діяльності. 

Таким чином, аналізуючи вищевикладений матеріал можна зробити наступні 

висновки: 

- впровадження маркетинг-логістичного управління у господарську діяльність 

підприємств, дозволить приймати швидкі та раціональні рішення щодо забезпечення 

ефективної взаємодії між внутрішнім та зовнішнім середовищем підприємства; 

- впровадження маркетинг-логістичного управління підприємством допоможе 

оптимізувати збутову діяльність за рахунок аналізу оборотності та пришвидшення продажів. 
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ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ РОСІЇ ВІД ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ З УКРАЇНОЮ 

Вартість нафти на світовому ринку почала знижуватися ще в середині березня 2014, 

коли США вперше з 1990 року «викинули» на ринок 5 млн барелів нафти зі свого 

стратегічного запасу. Цей обсяг складає всього лише 1% від усіх запасів США. Проте одразу 

ж став помітний ефект економічного впливу – у Нью-Йорку нафтові ф'ючерси впали на 2% - 

до 98 доларів. А це суттєво впливає на економіку Росії, бо наповнення російського бюджету 

наполовину залежить саме від продажу нафти. Падіння вартості тягне за собою невиконання 

бюджету РФ, а отже й дефіцит грошей. 

Проблеми дослідження кризових явищ економічних і політичних конфліктів є досить 

актуальними на сучасному етапі. Підтвердженням цього є праці таких відомих зарубіжних та 

вітчизняних учених, як: К. Рейнхарт, К. Рогофф, Ш. Геффернан, К. Кіндлебергер, 

Ф. Мишкін, Д. Сакс, А. Шварц, О. Барановський, В. Геєць, А. Чухно та ін. Дуже багато праць 

присвячено напрямам подолання негативних наслідків криз. На даному етапі спостерігається 

кризовий стан, який характеризується політично-економічними наслідками, які необхідно 

проаналізувати з метою виходу з цієї ситуації з найменшими втратами. 

Метою статті є аналіз економічних та політичних конфліктів, їх втрати та наслідки 

для різних країн світу на прикладі Россії.  

Росія є одним з найбільших виробників нафти в світі, за обсягами видобутку вона 

займає третє місце після Саудівської Аравії і США, і повністю залежна від нафтових доходів. 
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Частка нафтопродуктів в експорті країни становить 45 %, що приносить половину доходів до 

державного бюджету.  

Резерв нафти США – це близько 700 млн барелів нафти, які знаходяться в чотирьох 

сховищах. Ціна на нафту на світовому ринку дуже залежить від попиту та пропозиції. 

Конфлікти Російської Федерації з західом і США рушать всю російську економіку, яка 

багато в чому залежить від експорту енергоносіїв на Захід.  

Уряд США зацікавлені у збільшенні обсягів експорту природного газу, що допоможе 

знизити залежність Європи від газу з Росії. Так, зниження потреби в російському газі буде 

знижуватися вплив Москви в європейському регіоні. Для того щоб збалансувати бюджет, 

Росії необхідні ціни на нафту не нижче $ 100 за барель. Хоч у США є досить великий обсяг 

газу, який можна експортувати, в країні немає великої частини інфраструктури, необхідної 

для транспортування зрідженого природного газу, а це єдина можливість доставити газ по 

морю до Європи. [1] 

Є і другий варіант виходу нового гравця на світовий ринок нафти. А саме, Іранські 

запаси нафти і газу – одні з найбільших у світі. Але з 1 липня 2012 р. Рада ЄС заборонила 

імпорт до Євросоюзу сирої нафти і нафтопродуктів з Ірану. Ембарго ЄС на ввезення нафти з 

Ірану викликало значне підвищення попиту на російську. Європейські компанії замість 

іранської нафти стали купувати російську: основними імпортерами стали італійська компанія 

«Eni» і турецька «Tupras», які більше за інших залежали від іранської нафти[2]. Вихід на 

світовий ринок Ірану означає що пропозиція нафти збільшитися і ціна впаде. Оскільки Іран 

входить в організацію експортерів нафти ОПЕК, він зв'язаний зобов'язаннями, даними щодо 

обсягів, тобто не може самостійно визначати рівень видобутку та експорту нафти. 

Падіння цін на нафту означає зменшення доходів Росії. Запаси нафти в Росії хоч і 

великі але протидіяти країнам ОПЕК все ж таки важко. Якщо керівництво ОПЕК вважатиме 

за потрібне то на світовий ринок вийде більше нафти ніж на сьогоднішній день, але це 

зашкодить не тільки економіці Росії, а й економікам інших країн. А для США зняти ембарго 

з Ірану буде не складно, ніж налагодити поставку власної нафти. 

Курс долара в Росії, в свою чергу, вже виріс до 69 рублів, а євро піднімався до 

позначки 83 рубля. Банк Росії почав масові валютні інтервенції - для відносної стабілізації 

ринку йому довелося викинути на ринок понад 20 млрд дол, що є абсолютним історичним 

рекордом. Одночасно Банку Росії довелося підвищити ключову ставку до 7,0 % (з 5,5 %) 

річних [3]. 

Спостерігається втеча інвесторів: всього за один день спричинило капіталізацію 

російських компаній на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ) на 

62,5 млрд дол, перевищило розмір всіх витрат на підготовку і проведення Олімпіади в Сочі. 

Під час торгів на ММВБ торги акціями декількох компаній – «Мечела», ФСК ЄЕС, 

«Мостотрест», «КамАЗа» – припинялися через падіння більш ніж на 20%. «Газпром» за день 

втратив 11% вартості акцій. 

У цілому російський ринок акцій втратив більше 6 % своєї капіталізації. Інвестори 

масово йдуть із Росії. Необхідно зазначити, що у власності іноземців до останнього моменту 

було близько 70 % акцій російських компаній, а також 70 % російських єврооблігацій. За 

прогнозами, дані з відтоку прямих інвестицій за тиждень можуть показати цифру понад 

1 млрд дол. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 

Проблема організації обліку на торгівельних підприємствах до кінця не вирішена, 

адже кожне підприємство, яке займається торгівельною діяльністю в Україні змушене 

працювати в умовах жорсткої конкуренції, задля завоювання своєї частки на ринку збуту та 

задоволення потреб споживачів, які останнім часом дуже стрімко збільшуються. При цьому 

кожне торгівельне підприємство, з метою отримання ефективної та оперативної інформації 

щодо своєї діяльності, прагне до вдосконалення та покращення умов для організації обліку 

на своєму підприємстві. 

Дослідженнями даної проблематики займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. 

Так, зокрема, проблемам організації обліку на підприємствах торгівлі значну увагу 

приділяли такі вчені, як Ф.Ф.Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.І. Єфименко,  

І.В. Жиглей, В.М. Мурашко, В.М. Пархоменко, Л.К. Сук, В.Я. Савченко, В.В. Сопко та ін., а 

також зарубіжні вчені: П.С. Безруких, Д. Блейк та інші. Однак, особливості функціонування 

торгівельних підприємств та ведення обліку товарних запасів на них, зумовлюють 

необхідність поглибленого дослідження цього питання. 

Метою статті є визначення теоретичних аспектів обліку товарів на підприємствах 

торгівлі та запропонування шляхів його вдосконалення. 

Торгівельна діяльність в Україні на сьогоднішній день є однією з найпоширеніших 

форм підприємництва. Основною умовою функціонування торгівельного підприємства є 

забезпечення його необхідною кількістю товарів, що належать йому на правах власності або 

оперативного управління. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, 

результат послуги, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та 

продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї споживчої 

вартості [2, c.45]. Ефективність використання товарних потоків у торгівлі значною мірою 

залежать від рівня організації та методики їхнього обліку та контролю [1, с. 230]. 

Згідно П(С)БО 9 «Запаси» товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу. Для обліку товарів планом 

рахунків передбачений рахунок 28 «Товари» [4]. 

Облік руху запасів на підприємстві є достатньо трудомістким у зв’язку з необхідністю 

оформлення значної кількості первинних документів, а також веденням такого обліку в 

кількісному та грошовому виразі не тільки в бухгалтерії, але й за місцями зберігання запасів. 

Головними завданнями обліку запасів є забезпечення контролю за їх рухом та правильністю 

використання, дотримання встановлених норм запасів та їх видатків, своєчасне виявлення 

невикористаних матеріалів, що підлягають реалізації та отримання точних відомостей про їх 

залишки на складах і забезпечення зберігання. Тому, дуже важливим буде затвердження 

графіку документообороту на підприємстві з детальними строками, у які слід здійснювати 

обмін первинними документами між підрозділами підприємства від моменту визначення 

потреби у товарних запасах до моменту отримання коштів від їх реалізації. За допомогою 

синтетичних рахунків з’являється можливість виділити з усього доходу торгівельного 

підприємства дохід від реалізації товарів та у розрізі кожного товару окремо, що дає змогу 

проводити поглиблений аналіз продажів, вирішувати питання доцільності закупівлі та 

продажу того чи іншого товару [3, c.29].  

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі наявності 

таких умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію 

(товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути 

достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути 
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достовірно визначені [5]. Оскільки підприємство самостійно приймає рішення щодо ведення 

аналітичного обліку з метою деталізації інформації доречно ввести рахунки третього 

порядку до рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів», на яких окремо відображати товари, 

продані із знижкою, або за дисконтними картками, або в період сезонного розпродажу і т.д. 

Таким чином, удосконалення обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі 

сприятимуть більш ефективному використанню інформації, щодо їх руху на всіх стадіях 

здійснення господарських операцій, а також дасть змогу підприємству завчасно 

поповнювати свої запаси та не допускати простоювання та заморожування процесу ведення 

торгівельної діяльності безперервно. 

Література 

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга. 

– Житомир : Рута, 2006. – 576 с. 

2. Калина А.В. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро– та макрорівень): навч. 

посіб. / А.В. Калина, М.Л. Конева, В.О. Яценко. – К.: МАУП, 2007. – 272 с. 

3. Костюченко В.Д. Облік доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів / В.Д. 

Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 28-39. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.  

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. 

 

Боговін Євген 

студент 4 курсу економічного фак-ту 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ 

Глобалізація являє собою сучасний, якісно особливий етап інтернаціоналізації 

світової економіки, обумовлений переходом провідних світових держав до стадії 

постіндустріального розвитку 

Вивченню і аналізу умов і можливостей модернізації економіки присвячені роботи 

вітчизняних вчених-економістів: Александрової В.П., Бажала Ю.М., Геєця В.М., Ілляшенка 

С.М., Квасюка Б.Є., Раєвнєвої О.В., Семиноженка В.П., Федулової Л.І. та ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних напрямків модернізації економіки 

України, які можуть забезпечити ефективну інтеграцію нашої країни в світову економічну 

систему.  

Глобалізація світової економіки представляє собою процес становлення нового 

економічного середовища і економічної системи світового масштабу в рамках якісної зміни 

процесів інтернаціоналізації виробництва, які обумовлюють формування постіндустріальних 

тенденцій в найбільш розвинутих країнах з досягнутим високим рівнем виробничих 

технологій і людських знань. Модернізація здійснюється в рамках системної трансформації, 

але поняття трансформація (як і поняття розвиток) має більш широкий і невизначений зміст, 

оскільки може включати в себе як модернізацію, так і її протилежність, контрмодернізацію, 

пов’язану з досягненням негативних результатів в економічній і соціальній сферах [1, с. 24]. 

 Трансформаційний процес в Україні першого десятиліття незалежності виявився 

багато у чому пов’язаний саме з такими результатами. Метою модернізації економіки 

України є побудова ефективної ринкової економіки, адже наявність в нашій країні саме 

ринкової економіки вже визнана світовою спільнотою.  

По-перше, при визначенні ефективності необхідно враховувати соціальний аспект. 

Технічно виробництво може бути високо рентабельним при низькому рівні заробітної плати.  
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По-друге, якщо ефективність розуміти лише як відношення випуску до витрат, 

ефективною можна назвати і радянську планову економіку.  

По-третє, важливо на скільки вільна людина, яка зайнята в цій економіці, адже 

свобода, правова і мінімально необхідна соціальна захищеність є умовою реалізації 

величезних ресурсів, закладених в природній людській потребі до самореалізації [2, с.56]. 

Тому результатом успішної модернізації є побудова соціально ефективної економіки, яка має 

бути: 

 – динамічною і здатною до саморозвитку; 

 – здатна залучити до плідної праці суспільство в цілому, а не тільки один його 

прошарок або населення окремих регіонів чи мегаполісів; 

– забезпечує реалізацію інтелектуального потенціалу країни через розвиток науки та 

освіти та його необхідність для економіки [3, с. 34]. 

Перед Україною стоїть задача здійснити високотехнологічну модернізацію всіх 

галузей національної економіки, перейти до інноваційної моделі розвитку. 

Висновки 

Інтеграція України у світову економіку має певні загрози для її економічної та 

політичної незалежності в наслідок послабленого економічного потенціалу країни через 

тривалу економічну кризу.  

Для того щоб Україна зайняла належне високе місце в ієрархії світових лідерів, 

необхідна модернізація її економіки, яка забезпечить постіндустріальний прорив.  

Основними тенденціями модернізації економіки України мають бути: – перехід на 

інноваційну модель розвитку економіки; – переорієнтація економічного зростання та зміна 

його джерел; – відновлення промислового машинобудування як провідної галузі модернізації 

всієї економіки; – розробка програм ефективної економічної політики держави; – створення у 

визначальних галузях економіки вертикально-інтегрованих корпоративних структур; – 

державна підтримка визначальних інноваційних проектів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ МІСЦЕ  

В СИСТЕМІ ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

В умовах підвищення рівня конкуренції на ринках споживання продукції особливого 
значення набувають питання, пов’язані з покращенням ефективності функціонування 
промислових підприємств. Одним з методів вирішення даного питання є удосконалення 
системи управління матеріальними запасами. Раціональне управління виробничо-
господарськими процесами в сьогоднішніх умовах господарювання можливе лише за умов 
деталізованого обліку й обґрунтованої економічної оцінки. У зв’язку з цим будь-якому 
підприємству необхідна інформація про склад, кількість, вартість запасів, які 
використовуються в господарській діяльності не лише для цілей оперативного обліку, а й для 
прийняття своєчасних управлінських рішень, забезпечення контролю за збереженням на всіх 
етапах руху товарно-матеріальних цінностей.  

Питанням ефективного використання товарно-матеріальних цінностей на 
підприємствах значну увагу приділяють багато вітчизняних та зарубіжних вчених і фахівців, 
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зокрема їх вагомій динамічній складовій – запасам. Визначенню показників, що 
характеризують процес управління запасами та його ефективність, присвячені наукові праці 
І. Бланка, А. Радіонова [2, с.66-76], К. Щиборщ [3, с. 3-22] та інших. 

Метою статті є дослідження стану та ефективності використання товарно-
матеріальних цінностей на підприємстві. 

Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби 
в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Склад запасів, їх оцінка та порядок 
відображення у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 9 „Запаси”, яке було затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 
20.10.1999 року. 

Товарно-матеріальні цінності, як ресурси можна умовно розділити на ресурси, що 
споживаються у процесі виробництва та ресурси, що забезпечують процес виробництва. До 
ресурсів, що споживаються у процесі виробництва відносяться сировина, матеріали 
сільськогосподарського призначення. Особливість даної групи ресурсів полягає у тому, що у 
процесі виробничого циклу вони повністю переносять свою вартість на вартість кінцевого 
продукту та відповідно посідають значне місце формуванні його кінцевої собівартості. 

Економічно обґрунтована класифікація товарно-матеріальних цінностей дасть змогу 
отримувати впорядковану інформацію, що буде використана в процесі прийняття 
управлінських рішень, що стосуватимуться саме тієї класифікаційної групи запасів, операції 
з якою потребують коригування. Крім того, класифікація запасів за різними ознаками 
дозволить адміністрації промислового підприємства формувати їх за максимально 
раціональною структурою та контролювати ефективність від використання тієї чи іншої 
класифікаційної групи, а також сприятиме уніфікації, отже, підвищенню інформативності 
відповідних економічних термінів. Ознаки класифікації запасів промислового підприємства 
визначаються їх економічною сутністю та функціями.  

Облік товарно-матеріальних цінностей є однією з головних ланок ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах. Обов’язковою умовою здійс¬нення процесу 
виробництва є забезпечення його предметами праці: сировиною, матеріалами, 
напівфабрикатами, комплектуючими виробами, за допомогою яких здійснюється 
виробництво продукції. Їх особливістю є одноразове використання в процесі виробництва, 
перенесення всієї вартості на собівартість готової продукції.  

Необхідно відмітити, що виробничі запаси знаходяться в постійному русі, 
здійснюючи безперервний кругообіг, який відображається в оновленні процесу виробництва, 
вони забезпечують його безперервність і ритмічність. При проходженні всіх стадій 
кругообігу відбуваються зміни їх натурально-речової форми.  

Теорія і практика обліку використання товарно-матеріальних цінностей свідчить про 
те, що облік виробничих запасів розглядається найчастіше ізольовано, без зв’язку з іншими 
функціями управління виробничими запасами. Тому треба наголосити на тому, що 
організація ефективної системи обліку і контролю за використанням виробничих запасів 
може бути забезпечена лише в тісному взаємозв’язку обліку з нормуванням, аналізом і 
системою стимулювання економії використання ресурсів. 

Раціональне використання товарно-матеріальних цінностей можливе при наявності 
ефективної системи контролю. Рекомендовано посилити ефективність попереднього 
контролю, використовуючи, зокрема, метод партіонного розкрою, який застосовується на 
машинобудівних підприємствах поряд із інвентарним і методом документування.  
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 

ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Однією з найбільш актуальних проблем для сучасного підприємства є забезпечення 

оборотними засобами, які життєво необхідні підприємству для збереження безперервності 

процесів виробництва і обігу. Існування ряду негативних економічних явищ у країні (висока 

ціна кредитів банку тощо) призводять до того, що забезпечення виробничої діяльності 

оборотними засобами стає проблемою[1].  

Значний внесок у розробку теоретичних основ і напрямів щодо формування та 

ефективного використання оборотних засобів зробили такі вчені-економісти: В.Г.Андрійчук, 

Г.Ф.Білоусенко, І.Ю. Гришова, О.Є. Ґудзь, М.Я. Дем’яненко, Л.А. Ковальчук, О.В. Кирилова, 

П.А. Лайко, М.І. Литвин, М.Ф. Огійчук, С.П. Паніч, В.Я. Плаксієнко, А.Н. Поддєрьогін, А.П. 

Шило та інші.  

Метою статті є теоретичне узагальнення засад ефективного використання оборотних 

засобів підприємств, дослідження та пошук напрямів підвищення ефективності використання 

оборотних активів на підприємствах. 

Оборотні засоби – це сукупність грошових коштів, авансованих для створення і 

використання оборотних виробничих фондів та обігових фондів для забезпечення 

безперервного процесу виробництва та реалізації продукції [3]. 

Основне призначення оборотних засобів – забезпечення безперервності процесу 

виробництва й реалізації продукції, повноти і вчасного фінансування підприємницької 

діяльності за мінімальних витрат коштів та товарно- матеріальних цінностей [2].  

Оборотні засоби перебувають у постійному русі, послідовно проходячи всі стадії 

кругообігу. Обсяг оборотних засобів, що є в розпорядженні підприємства, має забезпечити 

безперервний процес виробництва. Збитковість виробничо-комерційної діяльності багатьох 

підприємств за сучасних умов господарювання зумовлює нестачу власних оборотних засобів 

для потреб розширеного відтворення, змінює їх структуру, знижує ефективність виробництва 

[4]. 

Підприємства можуть підвищити ефективність використання оборотних засобів за 

рахунок таких напрямів: 

– скорочення матеріальних запасів на складах за рахунок зниження наднормативних 

запасів матеріалів, палива, інструменту, внаслідок поліпшення постачання, за рахунок 

зниження норм витрат матеріалів на одиницю продукції; 

– зменшення тривалості циклу виробництва основної продукції за рахунок 

застосування нової техніки і технології; 

– зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива, що забезпечує виробництву 

великі економічні вигоди; 

– скорочення залишків нереалізованої продукції через прискорення реалізації; 

– економія матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, суворого 

дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції; 

– удосконалення розрахунків замовниками та інших заходів щодо поліпшення 

фінансової та платіжної дисципліни; 

– підвищення ефективності роботи служби маркетингу, удосконалення розрахунків, 

поліпшення комплектності постачань; 

– упорядкування ціноутворення, застосування дійової системи економічного 

стимулювання [1]. 

Таким чином, основними напрямками управління оборотними засобами є: скорочення 

матеріальних запасів на складах за рахунок зниження наднормативних запасів матеріалів, 

палива, інструменту; зменшення тривалості циклу виробництва основної продукції за 
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рахунок застосування нової техніки і технології; економія матеріальних ресурсів, кращого їх 

зберігання та обліку, суворого дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції; 

скорочення залишків нереалізованої продукції через прискорення реалізації, підвищення 

ефективності роботи служби маркетингу, удосконалення розрахунків, поліпшення 

комплектності постачань; удосконалення асортименту продукції і підвищення якості 

виробів, упорядкування ціноутворення, застосування дійової системи економічного 

стимулювання. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків набула важливого 

значення для України особливо в умовах економічної глобалізації, що значною мірою 

зумовлено специфікою розвитку вітчизняних банків.  

Стабільний розвиток вітчизняної банківської системи – це як один із індикаторів 

сталого розвитку всієї економіки держави, адже банки – це ключова ланка у мобілізації 

тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання та в спрямуванні необхідних обсягів 

грошових капіталів у найприбутковіші галузі економіки, що в кінцевому результаті 

приводить до підвищення матеріального добробуту населення країни в цілому.  

 Дослідженням даної проблематики займались як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. 

Аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової стійкості банків значну увагу приділили 

такі зарубіжні науковці як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. 

Сінкі, Дж. К. Ван Хорн тощо. Також слід відмітити значний вклад російських та вітчизняних 

науковців: Ю. С. Масленченков, В. П. Пантелєєв, С. П. Халява, В. В. Вітлінський, О. В. 

Пернарівський, Н. Г. Антонов, М. А. Пессель, Л. П. Бєлих, В. Г. Андреев та Н. Н. Захаров [1-

5]. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад фінансової стійкості комерційних 

банків. 

 Стійким є той банк, який здатний витримати максимальний, граничний рівень 

непередбачуваних втрат, за котрого він зберігає стан ефективного функціонування. А 

стабільний розвиток, у свою чергу, передбачає спроможність банку з плином часу 

забезпечити зменшення даних втрат, належну швидкість їх подолання, створюючи тим 

можливості для досягнення та підвищення рівня стійкості.  

Проаналізувавши підходи до визначення сутності фінансової стійкості, виокремимо 

кілька напрямів. Перший напрямок: Ю. С. Масленченков, В. В. Вітлінський,  

О. В. Пернарівський фінансову стійкість розглядають як «відповідність (невідповідність) 

діяльності банку основним плановим (нормативним) узагальнюючим показникам, що 

синтезують характеристики економічних складових фінансової стійкості: обсягу й структури 

власних засобів, рівня доходів і прибутку, норми прибутку на власний капітал, достатності 
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ліквідності, мультиплікативної ефективності власного капіталу, створення банком доданої 

вартості» [1, с. 30-35]. 

Відповідно до другого напрямку фінансова стійкість – це «динамічна, інтегральна 

характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів і ризиків, 

повноцінно (з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком) виконувати свої функції, 

витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища» [4, с. 142; 5, с. 43]. 

За третім напрямком у працях Н. Г. Антонова, М. А. Песселя, В. Г. Андреева, Н. Н. 

Захарова поняття “фінансової стійкості” ототожнюється з ліквідністю та платоспроможністю 

[1, с. 33]. Багаторічні спостереження банкрутства банків показують, що банк не одразу 

втрачає свою фінансову стійкість і не одразу стає банкрутом – проблеми починаються з 

нестачі ліквідності та платоспроможності. Найчастіше основною причиною банкрутств 

комерційних банків стають прорахунки в управлінні основними видами банківських ризиків. 

Тому у постійному протистоянні між спробами видати якомога більше позичок, щоб 

забезпечити високу норму прибутку, і підтримкою потрібного рівня платоспроможності, що 

зумовлює необхідність володіння певними резервами, найчастіше це призводить до втрати 

фінансової стійкості банку. 

Четвертий напрямок. На думку деяких авторів, зокрема В. В. Пантелєєва та  

С. П. Халяви, Л. П. Бєлих, поняття фінансової стійкості деякою мірою ототожнюється з 

прибутковістю банку [2, с. 75]. 

П’ятий напрямок. Деякі науковці розглядають фінансову стійкість як складову 

стійкості (стійкості в широкому розумінні) банку, до якої, окрім фінансової, введено 

капітальну, комерційну та організаційно-функціональну стійкість [3]. 

Узагальнюючи розглянути підходи, хотілося б запропонувати власне визначення 

фінансової стійкості як складової загальної стійкості банку. Стійкість є комплексним 

показником (векторним критерієм), що характеризує фінансовий стан банку, його 

можливість на осяжну перспективу динамічно розвиватися і протистояти несприятливим 

впливам зовнішнього середовища, при цьому банк, як економічна система, повинен прагнути 

до максимальної стійкості. Цьому сприятиме вирішення комплексу завдань: зміцнення 

довіри до українських банків з боку інвесторів, кредиторів і вкладників, удосконалення 

правового забезпечення банківської діяльності і т. д. Тому, фінансова стійкість комерційного 

банку – це стійкість його фінансового становища в довгостроковій перспективі, яка 

відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому комерційний банк, вільно 

маневруючи грошовими коштами, здатний шляхом ефективного використання забезпечити 

безперебійний процес здійснення економічної діяльності. 

Проаналізувавши теоретичні засади фінансової стійкості, слід зазначити, що науковці 

не дійшли до єдиної думки при визначенні даного поняття. Але, узагальнюючи різні точки 

зору, можна зробити висновок, що фінансова стійкість та стабільний розвиток мають бути не 

лише короткочасними досягненнями банків, а й їх стратегічними завданнями, від чого, в 

свою чергу, залежатиме динамічність ринкових перетворень та підвищення соціальних 

стандартів. 
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ФІНАНСОВА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВ В РАМКАХ СУЧАСНОГО ПАДІННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансове 

неспроможних підприємств, зменшення прибутків підприємств (прибутки прибуткових 

підприємств за 2013 рік, порівняно з 2012 роком, знизилися на 15,7 відсотка) [1]. Крім 

сформованих у попередні роки дисбалансів, на розвиток вітчизняної економіки у 2014-2015 

рр. мали суттєвий вплив негативний зовнішньоекономічний фон, несприятлива цінова 

кон’юнктура на зовнішніх ринках, продовження військового конфлікту на сході України, 

глибока девальвація національної грошової одиниці, анексія АР Крим і м. Севастополя та 

торгівельні обмеження з боку Російської Федерації. Саме тому перед наукою і практикою 

постали складні та багатогранні питання: як вберегти економіку від спаду в такі тяжкі для 

України часи, а головне як втримати підприємства від банкрутства. 

Значний внесок у дослідження проблеми антикризисного управління підприємством 

зробили такі науковці, як І. Ансофф, І. О. Бланк, О. О.Терещенко, Л. А. Лігоненко, В.О. 

Василенко, А. Д. Чернявський, А. Г. Грязнова та ін. Наукові публікації, присвячені 

проблемам антикризового управління на підприємствах, трактують його сутність як систему 

заходів з фінансового оздоровлення (відновлення платоспроможності й достатнього рівня 

фінансової стійкості) підприємств, що знаходяться у критичному стані чи навіть під 

загрозою банкрутства [2]. 

Метою статті є розкриття сучасної економічної кризи на підприємствах та Україні в 

цілому та визначення основних передумов її поширення. 

На розвиток економіки у 2014 році суттєвий вплив мали сформовані у попередні роки 

як зовнішні, так і внутрішні дисбаланси, пов’язані із погіршенням стану платіжного балансу 

та зменшенням валютних резервів, випереджаючим зростанням споживання та зменшенням 

інвестиційних можливостей підприємств, штучним утриманням тарифів на газ та тепло на 

рівні, суттєво нижчому за економічно обґрунтований. 

Крім повільного відновлення світової економіки (за підсумками 2013 року глобальна 

економіка продемонструвала повільніше зростання, ніж прогнозувалось, — 3 відсотка проти 

прогнозу МВФ у 3,5 відсотка) та зниження цін на сталь на світовому ринку (біля 7 відсотків 

у 2013 році порівняно з 2012 роком), на розвиток зовнішньоторговельних відносин України у 

2013 році також негативно вплинули обмеження на поставку вітчизняних товарів, накладені 

Російською Федерацією. Несприятливий інвестиційний клімат, зменшення прибутків 

підприємств ,уповільнення приросту прямих іноземних інвестицій (до 4,1млрд дол. США, 

що на 43,3 відсотка менше, ніж за 2012 рік), зумовили згортання інвестиційної активності 

в економіці. Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями країни 

за рахунок усіх джерел фінансування, за 2013 рік порівняно з 2012 роком скоротився на 11,1 

відсотка [1]. 

Тобто, по суті, криза в економіці України триває вже давно. І до тяжких соціальних і 

фінансово-економічних наслідків вона призвела ще в грудні 2013 р. Але ці наслідки українці 

почали відчувати не одразу, а поступово.  

Тож, виділимо низку причин сучасної скрути в економіці, і як результат фінансової 

кризи підприємств України: 

1. Дефіцит держбюджету та борги України. Анексія Росією Криму позбавила 

Україну не тільки майже 4% її ВВП, а й усіх інвестицій, вкладених у розвиток кримської 

економіки і освоєння шельфу. Заборгованість українських підприємств за кредитами і 

позиками, торговими кредитами і іншим зобов'язанням (борговим інструментам) перед 

прямими іноземними інвесторами на кінець року становила 8,568 млрд дол., загальний обсяг 
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прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, - 54,484 млрд дол. 

[3]. 

2. Збройний конфлікт на Донбасі, який невідомо коли закінчиться. Через бойові 

дії на Сході в багатьох населених пунктах зруйнована інфраструктура, підприємства або 

скорочують виробництво, або ж узагалі тимчасово припиняють працювати. 

3. Зниження курсу національної валюти, яка за рік знецінилась більш ніж в три 

рази. 

4. Неспроможність українських товаровиробників видержати конкуренцію на 

Європейському ринку,бо головний ринок збуту до цього часу був Російська Федерація. 

Проаналізувавши чинники, які призвели до кризисового стану економіки країни 

можна зробити висновок, що ця криза, незважаючи на загальноприйнятий неочікуваний її 

характер, була досить закономірною. Внаслідок непослідовної валютної політики, 

розграблення державних коштів, недосконалої законодавчої бази (перш за все податкового 

Кодексу), фінансування позачергових виборів та воєнних дій на Сході країни ,багато 

підприємств зазнало фінансової кризи. І попри думку зарубіжних науковців, що кризові 

явища на підприємстві тільки зміцнюють його позиції на ринку та роблять його 

ефективнішим, вітчизняні підприємства зазнають невдачі, бо зовнішні чинники,що 

впливають на їх роботу набагато сильніші за внутрішні (наприклад такі, як неефективний 

менеджмент, брак інновацій, низький рівень маркетингу та ін.). І тільки загальне підвищення 

національної економіки, припинення війни та дипломатичне вирішення всіх міжнародних 

конфліктів призведе до збільшення прибутковості підприємств та зниження ймовірності їх 

банкрутства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Діяльність бюджетних установ та організацій відбувається у сфері надання послуг 

соціально-культурного, наукового та іншого характеру. Однією з важливих передумов 

надання цих послуг є забезпеченість бюджетних установ необоротними активами. 

Особливістю необоротних активів є багаторазове їх використання в процесі 

повсякденної діяльності, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом 

тривалого періоду, який перевищує один рік. Під впливом зовнішніх умов вони зношуються і 

протягом нормативного терміну переносять свою первісну вартість на кінцевий результат 

діяльності установи, а з цього випливає, що від правильності формування первісної вартості, 

залежить кінцевий результат діяльності установи [1]. 

Згідно з Положенням бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних 

установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, яке запрацювало 01 січня 

2014р., список необоротних активів поповнили довгострокові фінансові інвестиції (рахунок 

15), які включають інвестиції в капітал підприємств і в цінні папери. Під час складання 

фінансової звітності їх включають до складу необоротних активів. 

Облік вартості необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок, а сума 

копійок, сплачених за придбання необоротних, відразу відноситься на видатки установи. 

Необоротні активи в установах освіти і науки обліковуються у бухгалтерії за інвентарними 

об’єктами. 
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Придбані необоротні активи (придбані за кошти установи, передані безоплатно від 

вищестоящої установи чи передані як благодійна допомога) оформляються актом прийняття-

передачі основних засобів типової форми ОЗ-1 (бюджет) згідно первинних документів 

(рахунків-фактур тощо). Якщо об’єкт був в експлуатації, то в акті прийняття-передачі 

основних засобів робиться запис на суму зносу). Якщо приймається декілька однотипних 

об’єктів, які мають однакову вартість (господарський інвентар, інструменти, обладнання, 

білизна, постільні речі тощо), складається загальний акт. Необоротні активи, отримані 

безоплатно як гуманітарна допомога, приймаються комісією, створеною наказом керівника 

установи, до складу якої обов’язково входять працівник бухгалтерії та представник 

вищестоящої установи. Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість i 

вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими цінами. Дані акта відображаються 

у бухобліку. Одночасно проставляється інвентарний номер у встановленому порядку, про що 

робиться запис в акті прийняття цінностей. 

У бухобліку необоротні активи оприбутковуються за первісною вартістю. На відміну 

від підприємств з іншими формами власності в бюджетних установах до первісної вартості 

(собівартості) необоротні активи не включаються транспортні витрати та суми ПДВ [2]. 

Сформована з урахуванням цих особливостей первісна вартість необоротних активів 

відображається в бухобліку за дебетом активних рахунків 10, 11, 12. Водночас у бюджетних 

організаціях збільшується (створюється) фонд у необоротних активах за кредитом 

субрахунку 401 "Фонд в необоротних активах". Транспортні витрати входять до складу 

витрат підприємства i відображаються за дебетом рахунків класу 8 "Витрати": 801, 802 (якщо 

необоротних активів придбані за рахунок загального фонду); 811 - 813 (якщо необоротні 

активи придбані за рахунок спеціального фонду). Суми ПДВ відносяться або до складу 

податкового кредиту (якщо підприємство є платником ПДВ), або до складу витрат 

підприємства (якщо воно не є платником ПДВ) . 

Багато елементів, пов’язаних з обліком необоротних активів недостатньо законодавчо 

врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато питань. На сьогодні 

методика і принципи побудови обліку необоротних активів є об’єктом пильного вивчення 

світової економічної науки і практики. 

Згідно з Положенням бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних 

установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, визначення об'єкта 

основних засобів залишилося незмінним (точно таким, яке було наведене в абз. 2 п. 2.4 

Інструкції № 64(яке вже втратило чинність)) [3]. Водночас у Положенні № 611 вартісний 

показник для основних засобів не вказано. Проте це випливає з того, що до малоцінних 

необоротних матеріальних активів (на субрахунок 113) зараховують: 

- предмети вартістю, що не перевищує 2500 грн. (без ПДВ); 

- сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі й реквізити, бутафорії, театральні та 

національні костюми, головні убори, білизну, взуття, перуки тощо) вартістю, що не 

перевищує 5000 грн. за одиницю (без ПДВ).  

Таким чином, виходить, що до основних засобів належать предмети вартістю понад 

2500 грн. без ПДВ (що не потрапили за вартістю до малоцінних), а сценічно-постановочні 

засоби — понад 5000 грн. (без ПДВ) за одиницю. 

На сучасному етапі економічних відносин одним із важливих питань управління 

необоротними активами бюджетних установ є визначення первісної вартості основних 

засобів та нематеріальних активів. Аналіз нормативно-законодавчої бази та економічної 

сутності процесу визначення первісної вартості необоротних активів свідчить про те, що на 

сьогодні не існує достатньо чітко сформованих організаційно-методичних підходів та 

регламентованого документального оформлення необоротних активів бюджетних установ. 

Первісною вартістю об'єкта основних засобів, придбаного за плату, є сума, сплачена 

постачальникам, зважаючи, що до вартості необоротних активів не враховуються витрати з 

п.п. 1.5–1.8 Положення № 611. Так, до первісної вартості не відносять, а списують на 

фактичні видатки установи: суми ПДВ (або їх відносять до податкового кредиту, якщо це 
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передбачено законодавством); податки та збори, інші послуги й інші видатки, сплачені під 

час придбання необоротних активів; роботи з установлення, а також витратні матеріали; 

витрати на поточний і капітальний ремонти. 

У разі самостійного виготовлення (створення) об'єкта основних засобів первісною 

вартістю є собівартість виробництва. 

Для об'єкта, який отримано в результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість 

переданого об'єкта. У випадку якщо вартість переданого об'єкта дорівнює нулю, первісною 

вартістю отриманого об'єкта є його справедлива вартість на дату оприбуткування [4]. 

У разі якщо об'єкт основних засобів отримано безоплатно (у  випадках, передбачених 

законодавством) від іншої установи чи суб'єкта управління (юридичні особи), первісною 

вартістю буде: 

- первісна (переоцінена) вартість, за якою основні засоби обліковувались у сторони, 

що їх передала, з урахуванням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних 

місяців їх перебування в експлуатації; 

- у разі якщо первинні документи, що підтверджують вартість основних засобів, 

відсутні, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, 

оцінка якої здійснюється відповідно до законодавства (такої норми раніше не було). 

Відповідно до п. 7.3 Положення № 611, індексація первісної (переоціненої) вартості 

груп необоротних активів може проводитися за самостійним рішенням керівника установи. 

Для всіх об'єктів (крім житлового фонду) індексація проводиться протягом I кварталу 

наступного звітного року в порядку, визначеному п. 146.21 Податкового кодексу України. 

За загальним правилом, знос необоротних активів (крім перелічених в абз. 2 п. 8.7 

Положення № 611) визначають в останній робочий день грудня робочого року [5]. Але 

бюджетна установа, яка безоплатно передає об'єкт основних засобів або нематеріальний 

актив, повинна нарахувати суму зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування 

в експлуатації (до моменту передання). 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

На сьогоднішній день, в час уповільненого розвитку економіки в Україні бюджетні 

установи виступають складовою єдиного народногосподарського комплексу. Для 

задоволення потреб соціально-культурної сфери і наукового прогресу держава щорічно 

виділяє з бюджету значну кількість фінансових ресурсів. Причому важливо, щоб вони 

використовувались органами місцевого самоврядування з максимальним ефектом, повністю 

задовольнялися потреби українського народу в культурному розвитку, освіті, медичному 

обслуговуванні, забезпечувалися всі інші соціальні потреби суспільства та вміло 

використовувався науковий потенціал[2]. 

http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/25
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/6246
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Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний бюджет, який об’єднує 

ряд самостійних обласних, регіональних, районних бюджетів. Бюджетні установи 

безпосередньо фінансуються з державного або місцевого бюджетів. 

Бюджетне фінансування – це виділення коштів з бюджету в розпорядження керівників 

установ та організацій на здійснення витрат, передбачених бюджетом[1]. 

Актуальною проблемою в Україні залишається нестача коштів у державному 

бюджеті, що уможливлює повне фінансування бюджетних установ. 

Фінансування бюджетних організацій здійснюється з додержанням таких принципів: 

1. Безповоротність надання коштів. Згідно з цим принципом суми, що виділяються з 

бюджету на утримання установ, мають безоплатний характер, тобто поверненню не 

підлягають. Сутність цього принципу полягає у тому, що бюджетні установи отримують 

кошти не під план, а відповідно до фактичного його виконання. При цьому на чергову суму 

надходжень грошових коштів безпосередньо впливає якість використання попередньо 

наданих коштів та дотримання установою фінансової дисципліни[1]. 

2. Фінансування в межах асигнувань передбачених кошторисом. Цей принцип 

означає, що виділення коштів з бюджету на утримання бюджетних організацій здійснюється 

тільки за наявності кошторису доходів і видатків бюджетних установ і в межах асигнувань, 

затверджених кошторисом. Слід мати на увазі, що здійснення витрат, не передбачених 

кошторисом, не допускається, так як затверджений кошторис бюджетної установи – це 

граничний рівень витрат, які може здійснювати установа за тією чи іншою статтею за 

рахунок бюджетних коштів. Здійснення витрат без затверджених у встановленому порядку 

кошторисів і плану асигнувань призупиняється через 30 календарних днів після 

затвердження річного розкладу призначень і помісячного розкладу асигнувань відповідного 

бюджету. Після закінчення цього терміну органи Державного казначейства і фінансові 

органи провадять фінансування тільки згідно із затвердженими кошторисами і планами 

асигнувань. 

3. Цільове призначення. Відповідно до цього принципу використання виділених з 

бюджету коштів проводиться тільки на цілі, передбачені у відповідній статті кошторису та в 

межах отриманих сум. 

Слід мати на увазі, що посадові особи бюджетних організацій за порушення порядку 

використання бюджетних коштів несуть кримінальну відповідальність згідно Кримінального 

кодексу України; 

4. Контроль за використанням наданих коштів. Цей принцип означає, що контроль за 

використанням коштів здійснюється на всіх етапах господарської діяльності бюджетних 

установ через казначейську систему[2]. 

Для вирішення проблеми нестачі коштів і фінансування треба вживати такі методи як 

трансферт коштів з одної сфери бюджету в іншу та залучення коштів з місцевих бюджетів, 

спонсорів. 

В основу виконання бюджету необхідно закласти стратегію досягнення цілей та 

завдань, що вимірюються показниками результативності. 

Таким чином, застосування вищезазначених принципів і методів контролю складання 

та виконання кошторису доходів і видатків бюджету, дозволить заощадити сотні тисяч 

гривень державних коштів та попередити утворення боргів. 
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МЕРЕЖА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ  

Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, 

збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної 

єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних 

стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання.  

Сьогодні очевидною стала також потреба критичного осмислення теорії районування, 

розробленої в радянські часи, обґрунтування нових принципів макро-регіоналізації країни. 

Виникла невідкладна проблема розроблення і затвердження мережі економічних районів, яка 

б відповідала потребам подальшого розвитку економіки України. 

Серед інших принципів соціально-економічного районування дослідники пропонують 

такі: 1) зміцнення територіальної єдності держави і вдосконалення її територіальної 

організації; 2) врахування історико-географічних особливостей українських земель, 

національного й етнічного складу населення; 3) посилення територіальної спеціалізації 

виробництва і можливості для комплексного економічного та соціального розвитку 

територій; 4) збереження єдності локальних систем розселення; 5) вибір найбільших центрів, 

які стануть ядрами районів 

Щодо особливостей районування з точки зору формування регіональної економічної 

політики головними проблемами регіонів є: 

 слаборозвинуті (відсталі) регіони; 

 депресивні регіони; 

 прикордонні регіони (області). 

Слаборозвинуті регіони 

Традиційно мають низький рівень життя порівняно з більшістю регіонів країни. 

Регіони цієї групи знаходяться в стані застою. Для них характерна слаборозвинуті галузева 

структура, науково-технічний потенціал, соціальна сфера, політичні, етнічні та екологічні 

проблеми. Виробництво ВВП на душу населення менше 50 % від середнього по країні, такий 

самий і розмір грошових доходів. В основному такі регіони розміщені на периферії. В цьому 

випадку держава повинна надавати допомогу економічно відсталим регіонам у формі 

розвитку інфраструктури, стимулювання потоків інвестицій, надання відповідних 

податкових пільг, дотацій підприємства з метою забезпечення оптимальної зайнятості 

працездатного населення. 

Подальший розвиток теорії і практики економічного районування в Україні дасть 

змогу вдосконалювати мережу економічних районів України. Генеральне економічне 

районування повинно стати тією методологічною та практичною базою, яка визначить 

можливості поліпшення планування і використання території України з урахуванням 

міжнародного й національного поділу праці. Воно стане передумовою ефективного 

територіального розвитку економіки в довгостроковій перспективі і матиме важливе 

значення для раціональної організації загальнодержавного управління територіями. 

Державна стратегія регіонального розвитку України визначає: 

1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів; 

2) пріоритети державної регіональної політики на відповідний період; 

3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального 

співробітництва; 

4) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей; 

5) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації; 

6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації . 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ  

Людські ресурси - специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів. 

Як фактор економічного розвитку людські ресурси - це працівники, що мають певні 

професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі 

Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими факторами економічного розвитку 

полягає в тому, що: 

 по-перше, люди не лише створюють, а і споживають матеріальні та духовні 

цінності; 

 по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою 

діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди 

враховувати потреби людини як особистості; 

 по-третє, науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко 

збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших 

особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються 

людиною лише за сприятливих умов. 

Трудові ресурси суспільства – це головне його багатство. Чим вища якість робочої 

сили (освіта, кваліфікація, мотивованість, розумові здібності, стан здоров’я та ін.) тим краще 

розвивається суспільство. Підвищення рівня підготовки кадрів вигідно як підприємству, так і 

самому працівнику. За оцінками експертів, підвищення кваліфікації робітників на 1% 

забезпечує приріст продуктивності праці на 0,2-0,4%. 

Трудовий потенціал — це інтегральна оцінка і кількісних, і якісних характеристик 

економічно активного населення. 

Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, території, 

суспільства. Трудовий потенціал складається з багатьох компонентів, головними з яких є 

здоров'я, освіта, професіоналізм, моральність, мотивованість, вміння працювати в колективі, 

творчий потенціал, активність, організованість, ресурси робочого часу та iн. 

Кількісний аспект трудового потенціалу може бути представлений: 

— середньорічною чисельністю працівників або на певний час; 

— кількістю робочого часу, який може бути відпрацьований працездатною особою у 

людино-роках, людино-днях, людино-годинах за робочий період, тобто до виходу на пенсію. 

Якісний аспект трудового потенціалу — це статево-віковий склад працівників, стан 

здоров'я, рівень їх освіти, кваліфікація, трудова активність, сімейний стан, наявність дітей. 

Трудовий потенціал працівника — непостійна величина, яка безупинно змінюється. 

Працездатність, творчі здібності можуть зростати внаслідок удосконалення знань і навичок, 

поліпшення умов праці. Але вони можуть і знижуватись, якщо, зокрема, погіршується стан 

здоров'я працівника, посилюється режим праці.  

Трудовий потенціал може бути проаналізований з позиції системності. Основні 

структурні компоненти трудового потенціалу: біологічна, демографічна, інтелектуальна, 

економічна, соціальна, культурна, освітня, мотиваційна, сакральна, здоров'я .В сукупності 

вони відтворюють кількісні та якісні параметри динамічного розвитку трудового потенціалу. 

Структура трудового потенціалу підприємства являє собою співвідношення різних 

демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп 

працівників і відносин між ними. 
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Освіта є найкращим розміщенням капіталу для особи, сім’ї, підприємства і 

суспільства та одним із головних чинників якості трудового потенціалу. Установлено, що 

ріст рівня освіти на один клас середньої школи забезпечує в середньому зростання 

раціоналізаторських пропозицій на 6 % і скорочує терміни освоєння робітниками нових 

операцій. 

Професіоналізм — найважливіша складова трудового потенціалу. Розвинуті країни 

вкладають значні кошти у професійну освіту і підвищення кваліфікації кадрів. Ці витрати 

постійно зростають. В Україні підприємства значно скоротили вкладання коштів у 

професійну освіту.  

Здоров’я — складова трудового потенціалу, від якої залежить можливість його 

використання відповідно до галузевої структури економіки.  

Організованість — раціональне використання часу взагалі і робочого часу з 

мінімізацією його втрат зокрема. Складовими організованості людини є дисциплінованість, 

обов’язковість, уміння нормувати свій час, акуратність, відповідальність за свої рішення.  

Творчий потенціал характеризує здібність людини та її активність щодо вираження 

нових ідей та їх реалізації, створення образів, творів мистецтва, наукових винаходів та 

розробок.  

Моральність — це перелік таких характеристик, як чесність за будь-яких умов, повага 

до людей похилого віку та інвалідів, ставлення до дітей, повага до історії своєї країни, 

сумлінність, відповідальність за свої вчинки, працелюбність, законослухняність.  
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PROSPECTS AND CONDITIONS FOR INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT 

IN AUSTRALIA 

International tourism is a very profitable sector of the economy. As Australian industrial 

sector is coming down, development of tourism becomes one of the main tasks for this country. 

That’s why exploration of prospects for international tourism development in Australia is relevant 

today. This problem is new for today and therefore isn’t studied as well. But problems of 

international tourism were explored by such scientists as M.P. Afanasyev, A.A. Lyubitseva, V.F. 

Kyfyak, V.V. Khudo and other. 

Australia has all necessary facilities and resources for developing tourism and that’s why 

can be quite competitive in this sphere. It has a wealth of assets that differentiate it from other 

destinations around the world, including unique landscapes and nature-based tourism offerings, 

Indigenous culture and heritage, sophisticated cities and regions, and friendly, tolerant, culturally 

diverse population [3]. Therefore there are possible such kinds of activity for tourists like bathing in 

ocean and sunbathing, diving, excursions to natural parks and villages of aborigines, safari, surfing 

and skiing in mountains. 

According to the national program Tourism 2020 there are six strategic purposes of 

developing tourism: to increase demand from Asia, to build competitive digital capability, to 

encourage investment and implement the regulatory reform agenda, to ensure tourism transport 

environment supports growth, to increase supply of labour, skills and Indigenous participation and 

to build industry resilience, productivity and quality [3].  
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The nearest countries to Australia are Asian countries. That’s why they are a target market 

for Australian tourism sector. On the other hand, Australia is a ‘western developed’, English 

speaking country and therefore middle class people of developing Asian countries will be interested 

in travelling there. The key target countries are China, India, Indonesia, South Korea and Japan [3]. 

Today the better part of tourists searches all the information in the Internet and wants to stay 

online as long as possible during travelling. Therefore developing strong and efficient digital 

marketing and transactional capabilities is essential to remain competitive. Travelling companies 

and operators, hotels, restaurants and entertaining establishments should place all necessary 

information about their services and make a system of online booking and payment facilities. It will 

make using their services more convenient for people from all over the world. 

 Now Australian government tries to minimize disproportionate regulatory burden that 

impacts negatively on investment. It works with industry to reduce the barriers to investment so that 

industry can invest in the products and infrastructure consumers are seeking [3]. 

Transport service is crucial for tourism and especially in Australia. As it is far from the rest 

of the world, it must have good air transport system and sea transport in order to reach islands near 

it, called Oceania. Also tourists look for cheap ways of moving around cities and the country. 

That’s why Australian government will meet their demand offering cheap and ecological types of 

transport, such as bicycles, trams and electro cars. Also it should increase the number of regular 

busses and trains between cities. 

Tourism sector has a significant lack of workforce. By 2015 it is expected that additional 

56,000 people will be needed to fill vacancies (including 26,000 skilled positions [3]. Government 

will work with industry to support industry recruitment, retention, labour mobility, education and 

training to fill these gaps, and explore ways to increase the supply of skilled tourism labour and 

Indigenous participation. 

Good natural resources are not enough for creating competitive business. The quality of 

services is more important. That’s why travelling companies should take care of the professional 

skills of their staff, quality of all the equipment and create and use all the innovations. 

A popular kind of tourism in Australia is educational tourism. Students spend much more 

money there than other average tourists. The long-term outlook for the international education 

sector is also strong. According to the Tourism Forecasting Committee (TFC), visitor forecasts for 

the combined international education and employment are projected to increase by an average 

annual rate of 4.6 per cent over the 2010–2020 period. This figure is much higher than the 

forecasted 3.2 per cent average annual growth rate for all international visitors over the same period 

[2]. 

Another key point of international tourism development is especial nature. There are about 

600 natural parks in Australia. In order to promote and make it accessible for tourists there was 

created National Landscapes Program. It combines both tourism and conservation and helps to save 

the nature without prohibiting people to see it [1]. All this leads to income of tourism sector. 

Australia really has all necessary conditions and facilities for tourism development, among 

which nature is the first. The task of the Government is to implement right reforms to complete the 

missing parts of tourism service sector that is to improve the infrastructure, to raise capital and to 

find skilled staff. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПОТОКУ ІНВЕСТИЦІЙ  

ДО КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 

Міжнародне інвестування є одним з компонентів глобалізації, оскільки сприяє 

прискоренню інтеграції національних економік різних країн у світовий економічний простір. 

Воно активізує економічне зростання, сприяє накопиченню не лише капіталу, а й 

унікального досвіду менеджменту, технологічних ноу-хау. Саме тому дослідження основних 

напрямків та обсягів надходження іноземних інвестицій до різних країн є актуальним і 

сьогодні, оскільки дозволяє визначити країни, що будуть активно розвиватися у 

найближчому майбутньому. Проблемами міжнародного інвестування займалися такі 

науковці як О.М. Алімов, Є.Р. Бершеда, С. Бір, А.А. Пересада, В.В. Пригода, І. Форестер та 

інші. 

Велика частина іноземних інвестицій спрямовується у країни, що розвиваються. Це 

пов’язано з наявністю сприятливіших умов для розвитку бізнесу, таких як дешева робоча 

сила, низькі ціни на ресурси, відносно невисокий рівень оподаткування, менша кількість 

конкурентів тощо. Сьогодні країнами, що розвиваються, є країни Африки та Середнього 

Сходу, Східної Європи, Латинської Америки та Азії. 

У 2014 р. найбільше інвестицій було залучено у такі країни, як Індонезія, Індія та 

Бразилія. Водночас відтік інвестицій серед країн, що розвиваються, спостерігається в 

Угорщині, Україні і Таїланді [2]. Це свідчить про те, що країни Азії та Латинської Америки 

сьогодні є більш інвестиційно привабливими, ніж країни Східної Європи. Відповідно до 

досліджень ІМФ частка інвестицій до азійських країн у 2014 році становила 60% проти 51% 

у 2010-2012 рр. У цей самий час обсяг інвестицій у європейські країни, що розвиваються, 

зменшився на 60% у порівнянні з 2013 р. [1]. Найбільше зменшення частки національного 

капіталу в економіці країни має місце в Росії. Відтік капіталу з неї спричинений введенням 

проти неї санкцій та обмеженням міжнародних ринків збуту. Спостерігається також 

зменшення частки національного капіталу в країнах Центральної та Східної Європи. Така 

ситуація спричинена зниженням попиту на кредити в цих країнах. Особливо чітко це 

спостерігається в Угорщині [1]. 

Обрання прореформаторських урядів в Індії та Індонезії, а також коректна політика 

цих урядів призвели до підтримання на достатньому рівні ринків цих країн. Все це призвело 

до покращення інвестиційного клімату та, відповідно, до притоку капіталу в ці країни. 

Чистий приплив приватного капіталу в Індію становив $ 90 млрд. в 2014 році [1]. Певною 

мірою це спричинено наявністю великої кількості вільних економічних зон. Сьогодні там 

нараховується 576 зареєстрованих вільних економічних зон. Така популярність ВЕЗ 

обумовлена добре розвиненою інфраструктурою. Сукупний обсяг експорту з них становить 

$87,546 млн. [3]. 

Приплив капіталу в Індонезію у 2015 році за прогнозами ІМФ очікується в обсязі $ 45-

50 млрд. Новий уряд також дотримується політики проведення реформ, спрямованих саме на 

поліпшення бізнес-клімату. 

Приватні капіталовкладення в Бразилію спричинені достатньо високою внутрішньою 

банківською процентною ставкою у розмірі 11%, що робить національну валюту відносно 

стійкою до долара, та очікуванням значних змін після проведення виборів, зокрема 

коригування проринкової політики. Несправдження очікувань спричинить відтік капіталу з 

країни та зробить її таким чином більш уразливою до глобальних ризиків [1]. 

Залучення інвестицій до азійських та південноамериканських країн дозволить 

покращити економічний стан цих країн з одного боку та отримати високий рівень прибутку з 

іншого. Аналізуючи наведені дані, можна зробити висновок, що важливу роль у створенні 

інвестиційно привабливого клімату відіграє саме уряд країни. Найбільш дієвими заходами 

для покращення інвестиційного клімату являються заходи зі стабілізації валютного курсу, 
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реформи для утворення ринкового типу економіки, зменшення податкового тиску, створення 

вільних економічних зон тощо. 

Таким чином міжнародне інвестування є вигідним як для країн-інвесторів, так і для 

країн, у які надходять інвестиції. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ  

ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В сучасних умовах товарне кредитування набуває все більшого розповсюдження та 

стає однією з необхідних умов прискорення реалізації товарів в оптовій ланці. В операційній 

діяльності багатьох підприємств товарне кредитування займає значне місце у збутовій 

діяльності. Сучасний стан взаєморозрахунків між підприємствами характеризується значною 

часткою дебіторської та кредиторської заборгованості за товари в їх обігових активах та 

поточних зобов’язаннях. 

Значний внесок у вирішення проблем теорії і практики управління дебіторською 

заборгованістю підприємств зробили наступні дослідники: І. Бланк, Ф. Бутинець, Дж. Ван 

Хорн, В. Завгородній, О. Іванілов, С. Кузнецова, В. Лялина, А. Мазаракі, С.Маслова, Н. 

Новікова, Г. Партин, А.Поддєрьогіна, І. Пономарьов, В. Сопко, М. Уткіна та інші. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад механізму управління 

дебіторською заборгованістю підприємств та уточнення поняття «управління дебіторською 

заборгованістю підприємств». 

На сьогоднішній час проблема дебіторської заборгованості є досить актуальною. За 

статистичними даними , впродовж останніх років господарської практики питома вага 

дебіторської заборгованості у загальній величині оборотних активів підприємств поступово 

зростала, що свідчить про деформовану структуру матеріалізованих форм оборотного 

капіталу[1]. 

Передусім необхідно визначити, що розуміється під терміном "дебіторська 

заборгованість". Так, згідно з П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. З іншого боку дебіторська 

заборгованість вважається важливою складовою оборотного капіталу, яка представляє собою 

вимоги до фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, робіт, послуг [2]. 

Основні проблем управління дебіторською заборгованістю, з якими стикаються 

підприємства та організації, можна систематизувати наступним чином: 

- відсутність чіткої інформації щодо термінів погашення зобов’язань підприємствами-

дебіторами; 

- не розроблений регламент та методика роботи з простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

- недостатність даних, а іноді їх повна відсутність, про зростання витрат, пов’язаних зі 

збільшенням розміру дебіторської заборгованості; 

http://www.iif.com/emr/capflows201410.php
http://www.iif.com/emr/resources+3693.php
http://www.mondaq.com/content/author.asp?article_id=303448&author_id=382066
http://www.mondaq.com/content/company.asp?article_id=303448&company_id=16186
http://www.mondaq.com/content/company.asp?article_id=303448&company_id=16186
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- не здійснюється оцінка фінансового стану дебіторів і ефективність надання 

відстрочок платежів [3]. 

Основні проблеми дебіторської заборгованості викликані низкою негативних 

факторів: постійно зростаючою конкуренцією, високими темпами інфляції, нестабільністю 

валютного курсу національної грошової одиниці, невідповідністю стадій руху оборотного 

капіталу підприємств різних галузей. 

Одним із способів вирішення проблем з неповерненням дебіторської заборгованості є 

надання знижок покупцям за дострокове одержання коштів, що сприятиме забезпеченню 

прибутку, який в будь-якому випадку буде значно більший, ніж сума наданої знижки [4]. 

Ще одним способом є формування процедури інкасації дебіторської заборгованості. 

Це процедури взаємодії з покупцями у випадку порушення умов оплати, системи покарання 

контрагентів, які допустили прострочення платежів, та ін. 

Також одним із етапів управління дебіторською заборгованістю є побудова 

ефективної системи контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості 

- необхідний для того, щоб забезпечити надходження інформації не тільки про те, що 

відбулося, але й про відхилення, які можуть бути.  

Якщо виникає загроза перетворення дебіторської заборгованості в сумнівну, для того 

щоб підприємство могло вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами, є можливість 

проводити рефінансування дебіторської заборгованості. Рефінансування дебіторської 

заборгованості – це прискорене переведення в інші форми оборотних активів підприємства: 

грошові кошти та високоліквідні короткотермінові цінні папери [5]. 

Використання всього вищенаведеного надасть змогу підвищити ефективність 

управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. 

 Зменшення заборгованості за рахунок скорочення періоду її погашення, а не за 

рахунок зменшення обсягів реалізації позитивно характеризує управління дебіторською 

заборгованістю. 

Для вирішення проблем пов’язаних з неповерненням дебіторської заборгованості 

повинно дотримуватися таких правил: аналіз дебіторської заборгованості в минулому 

періоді; формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців; формування 

стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту; формування процедури 

інкасації дебіторської заборгованості; побудова ефективної системи контролю за рухом і 

своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 

Хоча франчайзинг і є новою концепцією для України, він розвивається досить 

швидкими темпами і все частіше франшизодавцями стають резиденти України. 

Зазначимо, що зазвичай франчайзинг охоплює такі галузі, як громадське харчування, 

торгівля (супермаркети, спеціалізовані магазини) і сферу послуг (послуги зв’язку, фотодрук, 

авто ремонт, салони краси). Однак франчайзинг набуває поширення і у інших галузях 

економіки: виробництво й складання комп’ютерів, продаж комплектуючих до комп’ютерів, 

відеопрокат, програмне забезпечення бізнесу, готельний бізнес та ін. 

Мета даного дослідження полягає в з’ясуванні основних проблем поширення 

франчайзингу в Україні та перспектив його розвитку. 

За визначенням Міжнародної асоціації франчайзингу, "франчайзинг – це система 

перманентних відносин, встановлених між франчайзером і франчайзі, в результаті яких 

знання, імідж, успіхи та методи виробництва й маркетинг пропонуються франчайзі в обмін 

на взаємне задоволення інтересів" [1]. Тобто по суті, франчайзинг – це форма співпраці між 

юридично та фінансово незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона (франчайзер), 

що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними 

таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні 

(франчайзі) користуватися цією системою на визначених умовах. 

Поширення франчайзингу в Україні пов’язане з цілою низкою переваг, зокрема: 

створення однорідних підприємств; освоєння нових ринків збуту без істотних 

капіталовкладень; економія загальногосподарських витрат тощо. 

Одним зі стримуючих факторів розвитку франчайзингу в Україні є відсутність 

відповідної законодавчої бази, у тому числі по оподатковуванню такої форми ведення 

бізнесу. Крім того, чинне законодавство недостатньо чітко дає визначення термінів, які 

можуть використовуватися у франчайзингу. Наприклад, це стосується ноу-хау, секретних 

моделей і процесів, що дає можливість неоднозначного їхнього трактування. В зв’язку з цим 

з'являються проблеми, пов'язані із застосуванням окремих податків, зокрема ПДВ [2]. 

До основних проблем, що перешкоджають широкому використанню франчайзингових 

схем в Україні, на відміну від інших  

країн світу з більш розвинутою ринковою економікою, можна віднести наступні: 

1) недосконалість нормативно-правової бази, відносно висока вартість франшизи 

поряд з низькою купівельною спроможністю покупців; 

2) відсутність визначення видів франшиз, що спричиняє відсутність визначення 

видів франчайзингових договорів, використовуваних, насамперед, у міжнародному 

франчайзингу; 

3) відсутність уніфікованої термінології законопроектів і чинного законодавства 

при визначенні таких правових інститутів, як "нерозкрита інформація", "ноу-хау" і 

"конфіденційна інформація". Відсутність чітких вимог законодавця до сфери використання, 

оформлення й утримування зазначених інститутів, що негативним чином вплине на осіб, що 

одержали в користування інформацію в якості складової франшизи; 

4) відсутність детальної інформації про франчайзинг [2]. 

Отже, поширенню франчайзингу в Україні перешкоджають проблеми, які вимагають 

нагального вирішення, зокрема для розвитку франчайзингу на Україні має велике значення 

його закріплення на законодавчому рівні. З іншого боку, система франчайзингу надає ряд 

переваг, які дають змогу ефективніше організувати бізнес з меншими затратами, що 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
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СУЧАСНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 

Міжнародна маркетингова діяльність є ефективним засобом удосконалення якості і 

розширення асортименту товарів та послуг, розширення меж збуту і підвищення прибутків 

від продажу на зовнішніх ринках. Здійснення комплексу маркетингових заходів сприяє 

підвищенню конкурентних позиці й фірми, у тойже час нехтування міжнародним 

маркетингом може призвести до негативних наслідків через втрату сприятливих 

маркетингових можливостей, а також реального програшу в конкурентній боротьбі з 

іноземними компаніямина внутрішньому ринку.  

Міжнародний маркетинг – це маркетинг товарів і послуг за межами країни, де 

знаходиться організація. Вся робота змаркетингу, орієнтована на зарубіжні інтереси фірми, 

належить саме до його сфери. Безумовно, міжнародний маркетинг спирається на принципи 

національного маркетингу й має схожу з ним структуру, але, разом з тим, він специфічний, 

тому що має справу з зовнішньоторговельними й валютними операціями, іноземним і 

міжнародним законодавством.  

Метою статті є міжнародний маркетинг, який являє собою важливу умову 

встановлення діючого зворотного зв'язку між попитом та пропозицією в міжнародному 

масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи 

виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за рубежем. Термін 

"міжнародний маркетинг" відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої та 

комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни [1, с. 41-42].  

Основними функціями міжнародного маркетингу є: аналіз причин, що спонукають 

національні компанії здійснювати міжнародний бізнес; дослідження факторів, які впливають 

на методи проникнення на зовнішні ринки; оцінка можливих стратегій виходу на зовнішні 

ринки; аналіз факторів, які впливають на вибір маркетингової стратегії в міжнародному 

бізнесі; оцінка можливого рівня стандартизації або адаптації стратегічних рішень до умов 

обраного ринку; аналіз особливих умов, які беруться до уваги при розробленні політики 

міжнародного маркетингу.  

 Міжнародний маркетинг тісно пов'язаний з мотивами, які властиві і підприємствам, 

що виходять на світовий ринок, а саме: розвиток внутрішнього ринку (насиченість ринку 

товарами, посилення тиску конкурентів; зростання залежності від посередницької торгівлі, 

особливо в питаннях якості, цін, капіталовіддачі й розширення виробництва), через який 

вигідно вкладатикапітал за кордоном; подолання залежності від внутрішнього ринку i 

зменшення ризику шляхом завоювання іноземних ринків; вирішення проблеми залежності 

фірми від сезонних коливань попиту на внутрішньому ринку; поліпшена завантаженість 

наявних i додатково створених потужностей; зниження витрат на заробітну плату, сировину, 

транспорт, зменшення податкових виплат, частково шляхом використання різних форм 

виробництва продукціїза кордоном. 

Особливості міжнародного маркетингу полягають у тому, що його організація i 

методи проведення мають враховувати такі фактори, як: незалежність держав; національні 

валютні системи; національне законодавство; економічну політику держави; мовні, 
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культурні, релігійні, побутові та інші звичаї. Це означає, що міжнародний маркетинг 

ширший національного, оскільки він охоплює більшу гамму чинників.  

Розглядаючи можливості розвитку міжнародного маркетингу і бізнесу для 

підприємств різної галузевої приналежності, слід враховувати існування чотирьох груп 

галузей (підприємств) в залежності від характеру і необхідних для їх сталого розвитку 

параметрів економічної політики: Сировинні та енергетичні галузі – переважно експортно-

орієнтовані, що залежать від рівня світових цін і характеру зовнішньоекономічного режиму 

країни. Сфери "експорту" проміжної продукції (чорна та кольорова металургія, хімія і т.д., а 

також виробники військово-технічної продукції, яка йде на експорт), які залежать від цін на 

продукцію природних монополій (підвищення якихпідриває ефективність експорту 

проміжних товарів). Виробники конкурентної продукції на внутрішньому ринку (деякі галузі 

машинобудування та металообробки), для яких ключове значення набуває стабільність 

національної валюти (для підприємств, яким потрібні імпортні комплектуючі, негативний 

вплив може чинити політика протекціонізму). Сектори економіки, які не можуть 

адаптуватися до умов ринкової конкуренції та вимагають державної підтримки (деякі галузі 

машинобудування, легка промисловість).  

Вихід на міжнародні ринки і розширення торгових відносин з зарубіжними країнами 

диктується різними потребами підприємства і причинами їх виникнення. 

 У сучасних умовах, у зв'язку з мінливим характером світового ринку, перенасиченого 

високоякісними і різноманітними товарами, міжнародний маркетинг набуває дедалі 

більшого значення. Набирає темпи перехід до принципово іншої концепції технологічних 

процесів. Оскільки споживачі хочуть купувати товари, що відповідають їх індивідуальним 

потребам, розширюється роботана замовлення.  

Для світової економіки характерне посилення інтернаціоналізації виробництва. 

Компаніям потрібен вихід на національні ринки, проведення широкомасштабної роботи для 

з'ясування місцевих особливостей, культурних та інших традицій на цих ринках. Вихід на 

закордонні ринки не обмежується традиційним продажем товарів, необхідна постійна 

присутність фірми-виробника в регіоні, де вона реалізує продукцію. Міжнародний маркетинг 

і націлений на вивчення всіх цих особливостей, закономірностей та тенденцій розвитку 

зовнішнього ринку на сучасному етапі.  

Iнтернацiоналiзiя виробництва i збуту форсується рiзноманiтними факторами, в тому 

числi, економiчними, полiтичними, технологiчними, соцiолого-демографiчними, психолого- 

менталiтетними. В економiчному розумiннi iнтернацiоналiзацiя виробництва веде до 

кращого розподiлу працi, росту йогопродуктивностi, розширення сфери вложення капiталу, 

розвитку технiки i методiв розрахункiв.  
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НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

У даний час для більшості підприємств і організацій величезну роль відіграє 

формування нових механізмів господарювання, орієнтованих на ринкову економіку а також 

збереження параметрів виробничих процесів у швидко змінних умовах зовнішнього і 

внутрішнього середовищ. У зв'язку з цим зростає значення внеску кожного члена трудового 

колективу в кінцеві результати діяльності підприємства. Тому керівництво кожного 

підприємства, незалежно від форми власності, повинне планомірно і безперервно займатися 

пошуком і розробкою ефективних способів управління працею, які б забезпечували 

активізацію людського чинника. Вирішальним чинником результативності діяльності людей 

є їх мотивація. Часто, розробляючи систему мотивації на підприємстві, враховується лише її 

матеріальна, а точніше - грошова складова. Оскільки оплата праці працівників належить до 

витрат виробництва, а зниження собівартості продукції є одним з чинників підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, то керівники при побудові системи мотивації 

повинні приділяти значну увагу нематеріальним методам стимулювання працівників. 

При дослідженні нематеріального фактора в стимулюванні праці найманих 

працівників були проаналізовані наукові результати, що викладені у працях Тужилкіна О.В., 

Юкіша В.В., Азарової А.О., Ковальчука О.А., Іванченка Г.В., Іванової С.Л. та інших, де 

подано здебільшого суб'єктивні оцінки та рекомендації щодо ситуації, яка склалася у галузі 

управління трудовими ресурсами підприємств. 

Метою статті є аналіз сучасних форм та методів нематеріальної мотивації праці 

найманих працівників, як важливого фактора підвищення ефективності праці. 

Мотивування являє собою процес формування такого психологічного стану людини, 

який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, спрямовує і активізує її. 

Своєю чергою мотивація праці являє собою прагнення працівника задовольнити свої 

потреби; в загальному розумінні — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

зумовлюють людину до трудової діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на 

досягнення певних цілей [4, с. 21]. 

Система мотивації персоналу є однією з важливих складових як системи управління 

персоналом в організації, так і системи безпеки підприємницької діяльності. Правильно 

розроблена система мотивації дозволяє не лише активізувати потенціал людини у напрямі 

досягнення мети, але й приносить задоволення працівникові в процесі праці через 

задоволення його потреб та забезпечує безпечні умови діяльності всього підприємства. 

Виходячи з того, що об'єктом мотивування є працівники різних (вищого, середнього 

та нижчого) рівнів управління, треба брати до уваги відмінність їх мотивації до виробничо-

управлінської діяльності [1, с.37]. Директори, керівники підприємств та організацій, 

виходячи із об'єму своїх компетенцій та відносної відсутності централізованого контролю, 

мають специфічні потреби та інтереси, які й визначають мотиви їх діяльності. Водночас для 

керівників структурних підрозділів, спеціалістів визначальними, крім підвищення зарплати, 

є кар'єрний ріст, розширення участі в управлінні та прийнятті рішень, одержання 

організаційної свободи, розширення елементів творчості в процесі роботи. 

Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, насамперед, 

направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу працівника в трудовому 

колективі завдяки залишенню за ним його робочого місця чи займаної посади; підвищення 

соціального статусу працівника в трудовому колективі в результаті одержання ним більш 

високої відповідальної посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом 

опанування новими знаннями, вміннями та практичними навичками; поглиблення інтересу 

щодо професійного спілкування з професіоналами як в організації, так і поза її межами [3, 

с.53]. 



 40 

Нематеріальна мотивація направлена на підвищення лояльності співробітників до 

компанії одночасно із зниженням витрат на компенсацію співробітникам їх трудовитрат. Під 

нематеріальним ми розуміємо такі заохочення до високорезультативної роботи, які не 

видаються співробітнику у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть потребувати 

від компанії інвестицій в якість робочої сили, а саме: можливість розвитку і навчання, 

планування кар'єри, оздоровлення; пільгове харчування тощо [4, с. 22]. Основний ефект який 

досягається до допомогою нематеріальної мотивації - це підвищення рівня лояльності та 

зацікавленості співробітників в компанії. 

Науковці відмічають, що кожна людина індивідуальна, і в кожної людині є 

індивідуальні потреби, які вона бажає задовольнити працюючи на підприємстві. Таким 

чином, при побудові системи мотивації керівнику слід пам'ятати, що не можна мотивувати 

всіх працівників однаково. Це допоможе йому зробити систему мотивації економічно 

ефективною. Система нематеріальної мотивації повинна бути різна не тільки для працівників 

різних рівнів, але і враховувати соціальний статус, вік, стать працівника, а також його 

психологічні особливості [2, с.63] 

Отже, на базі вищевикладеного матеріалу пропонуємо такі методи нематеріальної 

мотивації персоналу: постановка перед працівниками чітко сформульованих і досяжних 

цілей; систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками цілей; залучення працівників 

до різних програм навчання і підвищення кваліфікації; створення якомога прозорішої 

системи оцінки і оплати їх праці; делегування працівникам управлінських повноважень; 

підвищення персональної відповідальності кожного працівника з наданням права вибору 

методів вирішення поставлених задач; публічне визнання успіхів працівників в роботі, 

підтвердження їх цінності для підприємства різними доступними для керівництва способами; 

увага безпосереднього керівництва до думки працівників; створення атмосфери відкритого 

суперництва з регулярним підведенням підсумків змагання; наділення працівників владними 

повноваженнями при проведенні невиробничих заходів; залучення працівників до вирішення 

проблем, що вимагають нестандартного підходу; врахування уявлень працівників про 

справедливість в розподілі обов'язків і в методах винагороди. 

Розробці методів нематеріального стимулювання постійно надається все більше уваги. 

Керівники підприємств, що мають комерційний успіх на ринку, замислюються над 

розробкою кадрових стратегій, що включали б різноманітні аспекти управління процесом 

праці, у тому числі і нематеріальну мотивацію працівників. 

Безумовно, для кожного конкретного працівників повинна бути побудована окрема 

система стимулювання з урахуванням: особистих якостей, наявністю тих або інших ресурсів 

в організації, стилем керівництва в компанії і у відділі. Дієвість запропонованих методів 

може бути оцінена лише з часом. Проте, зарубіжний досвід дозволяє стверджувати, що 

нематеріальні методи дають можливість успішно застосувати їх для вирішення задач 

підвищення ефективності діяльності працівників. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНТРОЛІНГУ 

 ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Актуальність теми дослідження обумовлена впровадженням нової функції системи 

управління підприємством – контролінгу та особливостями його функціонування на 

вітчизняних підприємствах за несприятливих умов діяльності, а саме: гострими кризовими 

ситуаціями, низьким рівнем конкурентоспроможності, порушенням економічних 

взаємовідносин з партнерами та іншими негативними явищами та ситуаціями. 

Огляд останніх досліджень та публікацій за даною темою засвідчує актуальність і 

важливість поставленої проблеми. Питання організації контролінгу в своїх працях 

розглядали чимало науковців як зарубіжних, так і українських, зокрема: Е. Ананькіна, 

Г. Дарманська, Р. Манн, Е. Майєр, Н. Петрусевич, І. Цигилик, Ю. Яковлєв. Деякі автори 

розуміють контролінг як напрямок економічної діяльності на підприємстві, який пов’язаний 

із забезпеченням прийняття оперативних та стратегічних управлінський рішень; 

понадфункційний інструмент управління, у системі якого використовуються планування, 

організація, облік, аналіз, контроль. Інші автори стверджують, що контролінг переводить 

управління підприємством на якісно новий рівень, орієнтуючи діяльність різних служб і 

підрозділів підприємства на досягнення поставлених цілей. 

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних питань організації контролінгу 

в системі управління підприємством. 

Значні зміни в зовнішньому середовищі вимагають від науковців та практиків пошуку 

такої моделі управління підприємствами, яка була б ефективною в умовах сьогодення. 

Одним із шляхів ефективного розв'язання підприємствами проблем управління є 

запровадження концептуальної бази контролінгу, в основу якої покладено вирішення завдань 

стосовно координації управлінської діяльності з метою досягнення цілей підприємства; 

інформаційної та консультаційної підтримки щодо прийняття ефективних управлінських 

рішень; створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи 

управління підприємством; забезпечення раціональності управлінського процесу; 

впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності; забезпечення мотивації 

персоналу в підвищенні ефективності роботи підприємства. 

Вирішення вище зазначених завдань за рахунок використання потенційних 

можливостей контролінгу забезпечить позитивну динаміку економічного розвитку, а тому 

має теоретичне і практичне значення.  

Контролінг розглядається як процес, який знаходиться на перетині економічного 

аналізу, планування, обліку та управління. Тобто, інтегруючи, координуючи та направляючи 

в цілому діяльність різних служб, підрозділів або структурних одиниць підприємства, 

контролінг виступає своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, який 

забезпечує зворотний зв'язок у межах управління. 

Аналіз існуючих трактувань поняття «контролінг» дозволяє виокремити декілька 

напрямів даного дослідження. 

Серед сучасних вітчизняних науковців необхідно відзначити Дарманську Г.О. [1], 

Циглика І.І. [4], Яковлєва Ю. [5], які розглядають контролінг як нову концепцію управління, 

що передбачає формування гнучкої довгострокової стратегії діяльності підприємства в 

зовнішньому економічному середовищі. 

Нами визначено, що представники даного наукового напряму концентрують увагу на 

розгляді підприємства як керованої системи, функціонування якої залежить від можливості її 

гнучкої адаптації до постійно мінливих умов зовнішнього середовища. 

Серед зарубіжних вчених виділяємо таких: Ананькіна Е.А. [2], Р. Манн, Е. Майєр [3], 

які розглядають контролінг як систему управління, яка забезпечує підприємство необхідною 
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інформацією про стан внутрішнього та зовнішнього середовища з метою забезпечення його 

життєздатності. У даному випадку контролінг ототожнюють з інформаційною системою, яка 

взаємодіє з усіма складовими системи управління підприємством. Але таке трактування 

залишає поза межами розгляду важливу проблему оцінки та аналізу ефективності діяльності 

підприємства. Сама інформаційна система функціонує через специфіку своєї змістовності. 

Тому даний науковий напрям дещо спрощено розглядає сутність поняття «контролінг». 

 Отже, пропонуємо контролінг розглядати як особливу функцію управління, що 

синтезує, інтегрує і координує основні функції управління діяльністю підприємства з метою 

досягнення стратегічних цілей в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього 

середовища на засадах врахування особливостей та специфіки його діяльністю з метою 

пошуку резервів підвищення ефективності. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОПОЛІТИКИ  

Соціо-еколого-економічна система може гармонійно розвиватись лише за умови 

повноцінної взаємодії цих трьох складових. Ось чому механізм екологічного оцінювання та 

методика проведення екологічного аудиту підприємств як складових територіальних систем 

мають враховувати результати діяльності саме у цих сферах.  

При такій оцінці застосовуються і кількісні, і якісні показники, які доволі часто мають 

різну розмірність та значущість [2]. Для проведення оцінки результатів діяльності 

підприємств, особливо за такою комплексною системою, необхідно визначити сукупність 

показників та їхніх оптимальних значень задля контролю та прийняття управлінських 

рішень.  

Структурне реформування економіки України значно актуалізувало необхідність 

пошуків нових підходів доформування механізмів саморозвитку національноїекономіки. 

Одним з ключових напрямків подальшого розвитку держави є створення передумов 

комплексного вирішення соціально-економічних і екологічних проблем розвитку міст і 

окремих окремих галузей.  

Економічний аналіз діяльності підприємства носить системний характер у тому 

випадку, коли об'єктом аналізу є всі сфери діяльності: виробнича, фінансова, соціальна, 

інвестиційна й екологічна. Значимість аналізу екологічних та фінансово-економічних 

аспектів функціонування підприємства обумовлена особливою роллю виробничої сфери для 

соціально-економічного розвитку міста й формування середовища життєдіяльності. 

Актуальним завданням є розробка методики еколого-економічного аналізу діяльності 

підприємств комплексу міста, системотворчим елементом якого є підприємства. Екологічні 

аспекти виробничих процесів створення будівельної продукції повинні бути інтегровані в усі 

компоненти комплексного аналізу господарської діяльності будівельних підприємств.  
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Найбільш дослідженим й досить детально представленим в навчальній і науково-

методичній літературі є аналіз виробничо-господарської й фінансової діяльності 

підприємства. Еколого-економічний аналіз має фрагментарний, епізодичний характер. Як 

правило, основна увага приділяється аналізу впливу на стан природного середовища, аналізу 

екологічних платежів та ефективності заходів, покликаних на охорону та збережння 

довкілля. Водночас, в останні роки особливо чітко стали проявлятися тенденції, важливі для 

розвитку підприємницької сфери. До них можна віднести:  

• вплив екологічної складової на конкурентоспроможність; 

• посилення соціально-екологічної відповідальності будівельного бізнесу перед 

суспільством; 

• підвищення ролі інвестиційного проектування в створенні енерго-і 

ресурсозберігаючих об'єктів. 

Суспільні відносини щодо використання компонентів довкілля, з метою наукового 

аналізу можна інтерпретувати як систему інституційно-функціональних, соціально-

економічних, соціальних, правових, екологічних та деяких інших заходів, які в сукупності 

відображають форму взаємодії суспільства із довкіллям. Оцінка рівня управління діяльністю 

підприємства на засадах екологічного менеджменту необхідна для передбачення екологічних 

наслідків, запобігання антропогенному навантаженню на довкілля та поліпшення екологічної 

ситуації [1].  

У кожній ланці фінансової системи економічні наслідки процесу забруднення 

навколишнього середовища набувають конкретного змісту. Таким результатом екологічного 

забруднення є втрата чи недоотримання доходу і прибутку в поточному і майбутньому 

періодах.  

Процес екологізації виробництва в контексті сучасної екологічної політики вимагає 

формування і подальшого розвитку системи еколого-економічних показників, тому одним з 

основних методологічних завдань у вирішенні питань управління еколого-економічним 

потенціалом є виявлення зв’язків між економічними і екологічними показниками виробничої 

діяльності підприємства, міста, області, галузі, з метою отримання інтегральних еколого-

економічних показників [1].  

Таким чином, напрямки удосконалення процесу формування екологічно спрямованої 

стратегії промислового підприємства можна систематизувати наступним чином:  

-  заміна «залишкового підходу» при реалізації екологічних заходів стратегічним 

плануванням екологічно збалансованого розвитку підприємства; 

-  відокремлення екологічної політики як функціональної; 

-  розробка і реалізація екологічних планів і програм у межах екологічної 

стратегії і політики; 

-  кількісна і якісна оцінки екологічних цілей підприємства. 

У цілому, еколого-економічний аналіз діяльності підприємства являє собою засіб 

дослідження еколого-економічних взаємодій. Це створює основу для розробки планів і 

програм, прийняття управлінських рішень, що забезпечують здійснення екологічно 

прийнятної діяльності відповідно до екологічних імперативів розвитку. 

Література 

1. Дерев’янко М. М. Підходи до урахування екологічної складової при оцінці рівня 

управління діяльністю підприємства на засадах екологічного менеджменту // Вісник 

Дніпропетровського університету. – 2011. – № 5 (1) – С. 117-122. 

2. Рибальченко C.М. Оцінка діяльності підприємства як елемента соціо-еколого-економічної 

системи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://essuir. 

sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8033/1/515.doc 



 44 

Дубина Оксана 

Наук. кер.: к.е.н., доц. Гельман В.М. 

 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Поняття людського капіталу зазнало значних змін за останні 50 років, але при цьому 

воно не змінювалося по суті, а переважно лише ускладнювалося шляхом включення в опис 

людського капіталу щоразу більшої кількості факторів, які визначають його якісний 

розвиток. 

Людський капітал регіону формується і використовується під впливом множини 

чинників. Для ефективного управління цим процесом велике значення має наукова 

класифікація цих чинників за різними ознаками. Грішнова О.А. пропонує їх класифікацію: за 

фазами відтворення — чинники формування і чинники використання людського капіталу 

регіону; за характером впливу в процесі відтворення — інтенсивні, що збільшують людський 

капітал шляхом мобілізації внутрішніх резервів системи, тобто якісних параметрів, і 

екстенсивні, що збільшують людський капітал за рахунок збільшення кількісних параметрів; 

за рівнем впливу — макро-, мезо-, мікроекономічні й особистісні; за характером впливу — 

прямі і непрямі; за результатами впливу — позитивні і негативні. 

Проблема оцінки людського капіталу полягає в тому, що вона має здійснюватися на 

поточний момент, а її достовірність підтверджується лише з часом. Тому з метою 

конкретизації підходів до оцінки людського капіталу, його почали поділяти на реальний та 

потенційний. Реальний людський капітал характеризує набір тих здібностей, навичок, знань, 

досвіду, що вже приносять доход або використовуються для виробництва товарів, робіт та 

послуг. Потенційний людський капітал являє собою сукупність знань, здібностей, навичок 

тощо, які могли б приносити певний доход чи використовуватися у виробництві.  

В Україні існують розроблені підходи до побудови моделі інноваційного розвитку 

країни та її регіонів, за рахунок розвитку людського капіталу, як визначального чинника 

постіндустріального суспільства. В основу підходів покладено поняття інтелектуального 

капіталу, який визначає інноваційну діяльність та передбачає ефективне використання 

технологічних, комерційних, виробничих заходів, що призводять до появи на ринку новітніх 

виробничих процесів та устаткування, які в результаті впливають на зменшення витрат та 

підвищення якості продукції. Загальновідомим є той факт, що наука може розвиватися та 

створювати нові технології лише за умов, коли на її розробки чи винаходи є попит в 

економіці, а отже і є додаткові кошти. Економічна криза 90-х років в Україні негативно 

позначилася на стані розвитку людського капіталу і науки зокрема. Відтік кадрів, скорочення 

обсягів фінансування, падіння престижу наукової праці в суспільній свідомості, погіршення 

матеріально- технічного забезпечення досліджень, відсутність можливостей для втілення 

їхніх результатів у виробництво – ось далеко не повний перелік проблем, які виникли в цій 

сфері. Як наслідок, фактичні значення основних параметрів розвитку інноваційної економіки 

(зокрема, кількості дослідників на 1000 осіб населення, обсягу реалізації інноваційної 

продукції, числа інноваційно-активних підприємств, частки високотехнологічної продукції в 

експорті тощо) стали нижчими від порогових. Проте, незважаючи на більш ніж 10-літній 

період економічної кризи 90-х років, людський капітал України дотепер залишається досить 

високим. 

Об’єктивна картина стану людського капіталу України є досить сумною. Населення 

скорочується, народжуваність знаходиться значно нижче рівня, необхідного для простого 

відтворення населення. До того ж населення старіє, частка працездатного населення 

зменшується.Значне зниження якості освіти призводить до нестачі кваліфікованих кадрів у 

всіх галузях економіки. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ У ЗВІТНОСТІ  

В умовах поглиблення конкуренції важливим резервом довгострокового розвитку та 

отримання стабільних доходів виступають інтелектуальні ресурси. В зв’язку з цим 

актуальності сьогодні набуває системне дослідження процесів формування і ефективного 

використання цього роду ресурсів та об’єктивного відображення інформації про них у 

звітності підприємства. 

Дослідженням інтелектуального капіталу займались такі зарубіжні і вітчизняні вчені 

як Е. Брукінг, М. О. Воронова, Н. М. Головай, І. А. Дерун, В. М. Диба, І. В. Жураковська, 

Л. Едвінсон, О. В. Кендюхов, С. Ф. Легенчук, М. С. Пушкар, Т. Стюарт та ін. Визнаючи 

вагомий внесок цих науковців, до сьогодні залишаються недостатньо дослідженими питання, 

пов’язані з формуванням єдиної методики відображення у звітності процесів генерування та 

використання основних складових інтелектуального капіталу підприємства. 

Метою статті є дослідження можливості та доцільності відображення 

інтелектуального капіталу у звітності. 

Визнання категорії інтелектуального капіталу як об’єкта звітності спостерігається на 

міжнародному рівні. У 1990 р. створена спеціалізована програма у складі ООН, яка публікує 

щорічні звіти про розвиток інтелектуального капіталу та динаміку його накопичення [1, c. 

75].  

Деякі компанії, зокрема датські та швецькі, складають і публікують окремі звіти про 

інтелектуальний капітал разом із фінансовою звітністю. Ці звіти складаються на 

добровільній основі, тому загальних вимог та підходів до їх підготовки поки ще немає. 

Особливо цікавим є досвід швецької компанії «Scandia». Л. Едвінсон, головний архітектор 

ініціатив цієї компанії розробив модель звітності з інтелектуального капіталу під назвою 

«Навігатор» (Navigator), сфокусовану на 5 основних сферах застосування: фінансах, 

споживачах, процесі, оновленні й розвитку, людському капіталі. Для вимірювання цих 5 

сфер використовується 91 новий показник інтелектуального капіталу плюс 73 традиційних 

показники [2, c. 115]. 

Узагальнюючи погляди науковців [3, c. 110-111; 4, с. 15], основні переваги від 

застосування додаткових звітів про інтелектуальний капітал підприємств можна 

сформулювати наступним чином: виникає додаткова можливість для керівництва 

підприємства зрозуміти потенціал власних інтелектуальних ресурсів;відбувається розкриття 

додаткової інформації для інвесторів та кредиторів, що може зменшити ризик при 

інвестуванні чи наданні кредитів; звіт виступає додатковим джерелом для ознайомлення з 

продукцією або послугами підприємства для зацікавлених сторін, привертає увагу нових 

клієнтів; демонструються переваги відносно конкурентів; виникає додаткова можливість 

щодо залучення нових співробітників.  

Офіційно в звітності українських підприємств поняття «інтелектуального капіталу» 

відсутнє, проте окремі показники можна знайти в формах фінансової та статистичної 

звітності. На нашу думку, з метою забезпечення прозорості звітності та надання 

користувачам достовірної інформації про підприємство необхідним є запозичення 
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міжнародної практики і складання Звіту про інтелектуальний капітал. Система звітності має 

бути представлена в двох площинах – обов’язкова (зовнішня форма) та добровільна 

(внутрішній звіт). Структура зовнішнього Звіту, на наш погляд, має будуватися відповідно до 

структури інтелектуального капіталу та групувати показники відповідно до їх характеру – 

фінансові та нефінансові (рис. 1). Внутрішній звіт може мати довільну форму та 

розроблятися відповідно до потреб управління. 

 

 

 ЗВІТ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

Розділи 

I. Людський 

капітал 

II. Внутрішньорганізаційний  

капітал 

III. Ринковий 

капітал 

Показники 

фінансові нефінансові 
 

Рис. 1 Структура зовнішнього Звіту про інтелектуальний капітал 

 Таким чином, нові економічні реалії створюють умови для розгляду інтелектуального 

капіталу як основної причини збільшення ринкової вартості підприємства. В цьому контексті 

перегляду потребує діюча система обліку та звітності щодо відображення інформації про цей 

вид капіталу. Застосування додаткової звітності про інтелектуальний капітал є важливим 

інструментом для отримання інформації про неявні активи підприємства та показником 

ефективності його діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ЧИННИК 

ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Економічна ситуація, що склалася в економіці України вимагає змін в усіх сферах 

господарювання та функціях управління виробничими процесами. При подальшому 

формуванні ринкового середовища, планомірному курсі на удосконалення управління 

підприємством головною умовою зростання виробничого потенціалу є перехід до нової 

системи управління виробництвом, інтеграція методів управління в єдину систему 

управлінського обліку, основою якого є формування інформації про собівартість продукції. 

Найбільш важливим фактором зниження собівартості продукції є застосування прогресивних 

норм витрат матеріальних ресурсів і трудових нормативів, що у свою чергу, залежить від 

своєчасності й повноти проведення організаційно-технічних заходів, запровадження нової 

техніки і технології, автоматизації виробничих процесів, удосконалення виробництва. 
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Питання щодо методики обліку залишаються дискусійними, тому й обумовило 

дослідження даного питання. Проблеми калькулювання собівартості продукції та витрат 

підприємства постійно знаходяться в центрі уваги багатьох відомих вчених. Значна увага 

цим проблемам приділена в працях таких економістів: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова‚ З.В. 

Гуцайлюка‚ В.І. Єфіменка‚ Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина‚ М.Р. Лучка‚ М.С.Пушкаря, 

В.В.Сопка‚ А.В. Череп, М.Г.Чумаченка та ін. Вагомий вклад у розвиток методологічних 

питань обліку витрат виробництва внесли зарубіжні вчені: О.П. Аксененко‚ П.С. Безруких‚ 

Р. Вандер Віл‚ Фандель Гюнтер‚ К. Друрі‚ В.Ф. Палій‚ Т. Скоун‚ В.І. Ткач‚ Д. Фостер‚  

Ч.Т. Хорнгрен‚ А. Яругова та ін. В той же час поза увагою науковців залишились питання 

управління собівартістю продукції та шляхи покращення цього процесу, як одного із 

основних чинників впливу на рівень витрат та політику ціноутворення підприємств. 

Метою дослідження є більш глибоко конкретизувати роль собівартості продукції, а 

також вивчення теоретичних і методичних засад, відображення витрат на виробництво та 

розробка на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення системи управлінського обліку 

витрат на виробництво та обчислення собівартості продукції. 

Результати роботи кожного підприємства значною мірою залежать від системи 

управління, яка забезпечує економічну самостійність підприємства, його 

конкурентоспроможність та стійке фінансове становище на ринку. Вирішення проблеми 

ефективного розвитку та економічного зростання промислових підприємств України 

можливе завдяки удосконаленню системи управління витратами та собівартістю продукції. У 

системі управління виробництвом важливе місце має облік витрат на виробництво та 

калькулювання собівартості продукції. На основі даних про розмір та види витрат 

працівники управлінського апарату підприємства одержують інформацію про використання 

ресурсів, унаслідок чого з’являється можливість здійснювати контроль кількісних та якісних 

показників, регулювати процес виробництва, приймати оптимальні управлінські рішення. 

Найбільш ґрунтовне визначення собівартості дав В. М. Пархоменко: «Собівартість 

продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат, пов’язаних з використанням у 

технологічному процесі виробничої продукції (виконання робіт, надання послуг) природних 

ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, нематеріальних 

активів, спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових 

ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи встановлені 

державою як обов’язкові відрахування, податки й платежі» [3, c. 2-6].  

Загалом калькулювання собівартості продукції умовно можна поділити на три етапи. 

Перший, це обчислення собівартості всієї випущеної продукції в цілому. Другий – фактична 

собівартість по кожному виду продукції. Третій – собівартість одиниці продукції, виконаної 

роботи або послуги[1, c. 41-44]. Необхідно застосовувати певні методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції, які дозволять обгрунтованно відносити витрати з 

урахуванням технологічних і організаційних особливостей виробництва. Але вибір методу 

повинен враховувати умови виробництва, тривалість виробничого циклу і характеристики 

продукції [2, c. 20-36]. 

Відсутність чіткості у визначення методів облік витрат та калькулювання собівартості 

продукції унеможливлює єдність думок науковців до підходу щодо їх класифікації. Чітка 

класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

має дати можливість, враховуючи структуру управління і технологію виробництва, обрати 

для підприємства найбільш прийнятний спосіб обліку фактичної собівартості. Необхідність 

удосконалення методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції зумовлена 

існуючими їхніми недоліками, які не дають можливості коригувати управлінські рішення 

залежно від зміни ринкової кон’юнктури. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 

Ще донедавна – позбавлена прав на своїй землі, сьогодні – незалежна, – Україна – 

повноцінний член світової спільноти. Проте швидкий прорив України до незалежності 

зіткнувся з проблемою неготовності суспільства, його політичної еліти ефективно 

розв’язувати завдання не тільки державотворення, але й питання, що стосуються зовнішньої 

політики. Документ, який формулював зміст, пріоритети та основні напрямки зовнішньої 

політики України, був прийнятий лише 2 липня 1993 р. (через два роки після проголошення 

незалежності). А це означає, що була відсутня стратегія зовнішньополітичної діяльності.  

Найважливішою рисою сучасності є зростання взаємозалежності економіки різних 

країн, зростання міжнародного руху товарів та факторів виробництва, розвиток 

інтеграційних процесів на макро- і мікрорівнях, інтенсивний перехід розвинутих країн від 

замкнених національних господарств до економіки відкритого типу, зверненої до 

зовнішнього світу. Один з важливих напрямів політико-економічного розвитку світової 

економіки в теперішні часи – поступове зростання їх взаємозалежності[1]. 

 Дослідженням цієї тематики займається велика кількість вітчизняних і зарубіжних 

науковців. 

Об’єктом даної роботи є міжнародні відносини України.  

Предметом роботи є участь України в світових інтеграційних процесах. 

Україна є активним учасником світових політичних і економічних інтеграційних 

процесів. 

Основні правові норми становлення України як суб’єкта міжнародних відносин 

закладені в Декларації про державний суверенітет України, де є спеціальний десятий розділ 

«Міжнародні відносини», в якому зазначено, що «вона як суб’єкт міжнародного права 

здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється 

дипломатичними, консульськими, торгівельними представництвами, бере участь у діяльності 

міжнародних організацій в обсязі, необхідному для забезпечення національних інтересів у 

політичній, економічній, екологічній, інформаційній, технічній та спортивній сферах. 

Україна виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє 

зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, бере участь у загальноєвропейському 

процесі та в європейських структурах».  

Україна – член більше 40 міжурядових і неурядових міжнародних організацій: 

Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

Українська держава стала повноправною учасницею Організації з безпеки і співробітництва 

в Європі (ОБСЄ), підписала документи про співробітництво та партнерство з Європейським 

Союзом (ЄС), НАТО, Західноєвропейським Союзом (ЗЄС). Багато зусиль було докладено, 

щоб стати повноправним членом такої впливової міжнародної регіональної інституції як 

Рада Європи (РЄ). Особливе і визначне місце в зовнішній політиці України належить 

співробітництву з Організацією Об'єднаних Націй. Україну шанують і поважають у світі, 

свідченням цього є одночасне обрання України до таких важливих органів ООН, як 
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Надзвичайний фонд допомоги дітям при ООН, Комісія з прав людини. На користь 

української дипломатії промовляють такі факти, як членство України в Економічній та 

Соціальній Раді ООН, Комітеті ООН по внесках, Раді керівників ООН, Виконавчій Раді 

Дитячого фонду ООН, включення України до Програми розвитку Організації Об'єднаних 

Націй.  

З 12 травня 1954 р. Україна – член ЮНЕСКО. Співпрацює з міжнародними 

організаціями МАГАТЕ, ЮНЕП, ЮНІДО, ВООЗ, МОП, ФАО. У широкій геополітичній 

орієнтації України в останні роки найбільшим прогресом відзначаються відносини з 

Організацією Північноатлантичного договору, тобто, НАТО[2].  

Важливою складовою зовнішньої політики України є розвиток двосторонніх відносин 

з розвинутими країнами. Значне місце в системі зовнішньополітичних орієнтирів посідають 

українсько-німецькі відносини. Посол Німеччини став першим послом іноземної держави в 

Україні. Підтримка з боку Німеччини означає готовність Європи співпрацювати з Україною 

як з перспективним партнером. Особливе місце в системі зовнішньої політики посідають 

відносини України з США, бо вагомою та різноманітною є фінансова допомога США – 

головного інвестора нашої країни. Складовими фінансово-економічної підтримки України є 

грантова допомога, кредити Ексімбанку, МВФ та світового банку, гуманітарна допомога 

неурядових організацій «Фонд допомоги дітям Чорнобилю», «Фонд США-Україна».  

За результатами опитування у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин у грудні 

2006 р., експерти вказують на те, що пріоритетними зовнішньополітичними партнерами 

України виступають ЄС (зі значною перевагою) а також Росія, США та НАТО.  

Отже, сьогодні зовнішня політика України має чимало здобутків, проте існує й 

чимало проблем. Для того, щоб вільно почуватися у світовому співтоваристві, Україна 

потребує внутрішньої підтримки, політичної стабільності та покращення соціально-

економічного становища. Без цього важко розраховувати на те, що Україна стане 

повноправним суб’єктом міжнародних відносин 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Для формування ринкової економіки в Україні необхідне виробництво 

конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та зарубіжних ринках. 

Одночасно основною передумовою здійснення господарської діяльності більшості 

підприємств є достатній обсяг та раціональне використання виробничих запасів. Вирішення 

проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого потенціалу господарських 

підприємств потребує створення системи управління виробництвом, в основу якої має бути 

покладено формування інформації про виробничі запаси підприємства. Тому особливої 

актуальності набуває проблема подальшого удосконалення бухгалтерського обліку та 

економічного контролю виробничих запасів з максимальним наближенням їх до методології 

міжнародних стандартів. 

Загальні питання обліку виробничих запасів були висвітлені у працях відомих 

вітчизняних учених-економістів: Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б. І.,Голов С. Ф.,Кужельний М. В., 

Пушкар М. С., Сопко В. В.,Швець І. Б.,Шевчук І. А. Проте питання обліку виробничих 

запасів на підприємствах залишаються актуальними та потребують нагального вирішення. 
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Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та економічного контролю 

виробничих запасів для забезпечення ефективного управління виробництвом. 

 Господарська діяльність підприємств, крім необоротних активів, передбачає 

використання оборотних активів. За своєю натуральною формою оборотні активи 

знаходяться на підприємстві у виробничих запасах (сировина і матеріали, паливо та інші 

матеріальні ресурси для виготовлення готової продукції, надання послуг), готовій продукції і 

товарах (об’єкти підприємницької діяльності), коштах в розрахунках (борги підприємству) і 

грошових коштах [1, с. 179]. 

Запаси представляють собою активи підприємства, які утримуються ним з метою 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі 

виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, управління 

підприємством. Виробничі запаси на підприємстві є одним з найбільш значних за обсягом і 

важливим за значенням активів підприємства. Їх особливістю є те, що вони повністю 

використовуються в процесі виробництва і для кожного наступного виробничого циклу 

необхідно їх поповнювати. Також важливим є такий аспект, що саме виробничі запаси 

повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції. 

Важливим завданням функціонування промислових підприємств в умовах загострення 

конкуренції на ринках є виконання договірних зобов’язань у рамках намічених стратегій 

розвитку[2, с. 11]. Від забезпеченості підприємства необхідними виробничими запасами, 

ефективності їх використання безпосередньо залежить виконання встановлених показників 

динаміки виробництва та реалізації продукції, а саме: товарної (валової) продукції в 

порівнянних оптових цінах підприємства; обсягу реалізованої продукції в оптових цінах 

підприємства, виробництва продукції в натуральному вираження і т. д. 

Істотним елементом інтенсифікації виробничого розвитку промислових підприємств є 

поліпшення використання виробничих запасів, які є важливою складовою частиною 

оборотних коштів [1, с. 182]. Реалізація стратегій економічного і соціального розвитку 

промислових підприємств обумовлює залучення в господарських оборот все більшої 

кількості виробничих запасів і збільшення потреби виробництва у різних видах сировини. 

Важливе значення для правильного обліку має також порядок оцінки запасів. Процес оцінки 

представляє собою процедуру присвоєння виробними чи запасами певної грошової 

величини. Значна увага питанням оцінювання запасів приділена в П(С)БО 9, оскільки оцінка 

є важливою передумовою організації обліку цієї ділянки, адже вона впливає на точність 

визначення фінансових результатів підприємства. Згідно з положенням, оцінку запасів 

(зокрема виробничих) слід застосовувати у таких випадках: при надходженні, при вибутті, на 

дату складання звітності. 

Проведене дослідження показує, що на промислових підприємствах застосовується 

система обліку і контролю виробничих запасів, яка забезпечує сучасні потреби для 

управління підприємством, але не в повній мірі, оскільки не є досить розвиненою. Всі зміни 

в ході реформ бухгалтерського обліку і економічного аналізу повинні вводитися паралельно 

з формуванням відповідних передумов, які відображають певний етап еволюції ринкової 

системи управління. Це, в свою чергу, забезпечить послідовність розвитку системи 

бухгалтерського обліку і економічного аналізу. 

Література 

1. Актуальні питання обліку: теорія і практика: збірник статей молодих вчених / [за ред. А. 

В. Череп]. – Випуск 2. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 191с. 

2. Приймачок О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на 

прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області). – автореф. дис. 

канд. екон. наук: 08.06.04 /О. М. Приймачок; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 19 с. 

3. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. Посібник /  

В. В. Сопко. – К., 2006. – 256 с. 



 51 

 Здравчева Тетяна 

студентка 5 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: к.е.н., доц. Бугай В.З. 

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

ЯК ОСНОВА ЙОГО ЖИТТЄЗДАТНОСТІ 

Негативний вплив тенденцій світової економіки на підприємства викликав потребу в 

проведенні аналізу ефективності процесу управління підприємством, а саме антикризового 

управління та вибору найбільш ефективних форм його здійснення. Виживання в умовах 

глобальної економічної кризи являє собою на сьогодні однією з найактуальніших проблем 

для всіх господарюючих суб’єктів. За умов поширення глобалізаційних процесів в Україні, 

підприємства стають найбільш вразливими під час виникнення кризи, спричиненої 

економічними, фінансовими, технологічними, політичними та іншими факторами. Тому 

особливої актуальності в умовах спаду економічного зростання набув процес розробки та 

використання ефективних методів і форм здійснення антикризового управління діяльністю 

підприємств. 

Зарубіжний досвід показує, що питанню антикризового управління підприємством 

приділяється значна увага, про що свідчать ґрунтовні розробки теорії антикризового 

менеджменту Е.І. Альтмана, Т.С. Петера, Ш.Л. Брауна, Д.Дж. Майєрса та інших. Українські 

дослідження питання антикризового управління підприємством представлені роботами таких 

авторів, як Василенко В.О., Жадько А.О., Коваленко О.В., Лігоненко Л.О., Семенов Г.А., 

Бугай В.З., Чернявський А.Д. та ін. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування антикризового управління діяльністю 

підприємства як основи його життєздатності. 

Криза – це переломний етап функціонування будь-якої системи, коли вона піддається 

впливу ззовні або зсередини, що потребує від неї якісно нового реагування. Криза є 

ситуативною характеристикою функціонування будь-якого суб’єкта і наслідком 

невизначеності в його зовнішньому та внутрішньому середовищі. У найзагальнішому вигляді 

кризові ситуації, до основних джерел яких належать зовнішні та внутрішні чинники, 

класифікують за основними причинами виникнення: непередбачуваними раптовими подіями 

в зовнішньому середовищі; змінами відносин суб’єкта управління з контрагентами; змінами 

всередині суб’єкта управління; змінами, що відбуваються внаслідок науково-технічного 

прогресу, результатом чого є формування нових підходів, поглядів і орієнтирів [6, с. 4-5]. 

Антикризове управління – це управління, яке спрямовано на передбачення небезпеки 

кризи, аналіз її симптомів і усунення загроз появи кризових ситуацій, а в разі їх появи – 

аналіз і прийняття швидких заходів ліквідаційного характеру з найменшими втратами та 

негативними наслідками. Велике значення при цьому має використання факторів кризи для 

наступного розвитку підприємства. Тому основною метою антикризового управління є 

забезпечення гарних результатів – запланованих чи випадкових – за допомогою здорової 

організації, що досягається шляхом використання оточення на основі добре поставленого 

управління людьми і комунікаціями [1, c. 23]. 

Основними завданнями антикризового управління є [5, с. 398-399]:  

– діагностика фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення ознак його 

кризового розвитку;  

– визначення масштабів кризового стану підприємства;  

– дослідження основних факторів, що зумовлюють кризовий розвиток підприємства;  

– формування системи цілей виходу підприємства з кризи, що відповідають її 

масштабам;  

– вибір і використання дієвих внутрішніх механізмів фінансової стабілізації 

підприємства, що відповідають масштабам його кризового фінансового стану;  

– вибір ефективних форм санації підприємства;  
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– контроль за результатами розроблених заходів щодо виведення підприємства з 

кризи.  

Найскладнішим завданням антикризового управління є підбір індикаторів загрози 

банкрутства та визначення критеріїв їх інтерпретації, до яких слід віднести ринкові 

індикатори, що дають можливість виявити тенденції на ринках, на яких здійснює свою 

діяльність підприємство; загальноекономічні індикатори, які дають змогу своєчасно виявити 

зміни в тенденціях розвитку кон’юнктури економіки в цілому; політичні індикатори впливу 

на діяльність підприємств; технологічні індикатори; соціальні індикатори; внутрішні 

індикатори діяльності підприємства [3, с. 66].  

Варто зазначити, що прийнято виділяти п’ять функцій антикризового управління 

(цілевизначення, планування, організація, мотивація, контроль) та два процеси (прийняття 

рішень і комунікації), що об’єднують окремі функції в єдиний процесс управління [4, с. 38-

39]. 

Розглядаючи різні антикризові заходи, до яких удаються сьогодні сучасні 

підприємства, найпоширенішими та найактуальнішими можна назвати: скорочення витрат; 

горизонтальна й вертикальна інтеграція; аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дорогих 

процесів; жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат; перегляд організаційної 

структури на предмет виключення зайвих рівнів управління; оптимізація технологічних 

процесів; оптимізація оподаткування; жорсткість кадрової політики [2]. 

 Антикризове управління має бути невід’ємною складовою управління сучасним 

підприємством і становити комплекс постійно діючих, взаємозумовлених і взаємопов’язаних 

складових управлінського процесу, спрямованих на передбачення, запобігання, 

попередження та подолання криз, аналіз їх симптомів, усунення негативних наслідків для 

підприємства, а також використання факторів кризи для подальшого розвитку підприємства. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

Швидкий розвиток світових виробничих систем призвів до загострення проблеми 

збереження та відновлення світового ресурсного потенціалу. Особливої актуальності це 

питання набуває в Україні, економіка якої характеризується високим рівнем 

ресурсомісткості та енергоємності галузей, зношеності обладнання, низьким рівнем 
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упровадження інноваційних технологій. Політика держави у сфері екологічного 

оподаткування є одним з економічних інструментів управління, дозволяючи одночасно 

вирішувати два завдання – формування фондів фінансових ресурсів і відновлення 

навколишнього середовища та обмеження екологічно шкідливої діяльності. 

Використання екологічного оподаткування дозволяє вирішувати завдання охорони 

навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Це 

підтверджується і досвідом розвинених країн світу, насамперед Європейського Союзу, у 

яких особливістю розвитку системи екологічного управління є широке запровадження 

економічних інструментів, зокрема в частині значного розширення бази екологічного 

оподаткування.[1, С. 348] 

Розвиток цього податку розпочався в Україні в 1990 році, коли в місті Суми було 

введено систему екологічно оподаткування. Підприємства міста, незалежно від форм 

власності, сплачували платежі в залежності від обсягу скидів та викидів забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, атмосферне повітря, кількості спожитої води та обсягів складування 

твердих відходів. Кошти від таких платежів збиралися в екологічний фонд і витрачалися 

рішенням міської Ради на екологічні цілі. Потім, вже в 1991 році було прийнято Закон 

України «Про охорону навколишнього природного середовища». Відповідно до даного 

закону було запроваджено збір за забруднення навколишнього природного середовища. Але 

практика стягнення даного збору показала його неефективність, адже обсяги надходжень 

даних платежів не дозволили реалізувати його фіскальну функцію. Після цього, подальший 

розвиток екологічного оподаткування відбувся із прийняттям у грудні 2010 року 

Податкового кодексу України, де був введений в дію екологічний податок. 

Відповідно до Податкового кодексу України, екологічний податок – це 

загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у 

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 [2]. 

З 1 січня 2011 року екологічний податок сплачують усі, хто використовує паливо для 

транспортних засобів, у тому числі суб’єкти господарювання, громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства, які користуються автомобілями.  

Однак, якщо порівняти екологічне оподаткування України і європейських країн, 

Податковий кодекс України не приділяє належної уваги такому виду екологічних податків, 

як плата за продукцію, що шкодить довкіллю. А умовами сплати екологічного податку не 

передбачено його обчислення у збільшеному розмірі у разі допущення платником 

понадлімітних обсягів забруднення, що не забезпечує стимулювання 

платників податку до зниження викидів забруднювальних речовин. 

Поряд з цим необхідно звернути увагу й на зарубіжний досвід застосування 

економічних інструментів у системі охорони навколишнього природного середовища. Він 

суттєво відрізняється від вітчизняного, насамперед системою стимулювання раціонального 

використання природних ресурсів. Ця система охоплює податкові знижки з продажу 

екологічного устаткування (Німеччина, Франція, Японія, США), пільги за умови 

застосування прискореної амортизації очисного обладнання, субсидій підприємствам і 

пільгові кредити на природоохоронне устаткування. Крім того, у США поширені 

безвідсоткові позики інвестиційних банків для придбання «чистих технологій» під державні 

гарантії, а також довгострокові позики (до 30 років) обсягом 0,5 млн дол. за 6,65% річних [3]. 

В Україні на сьогодні відсутні оцінки реального потенціалу природних ресурсів, тому 

економічні методи розрахунку величини екологічних платежів майже не стимулюють 

природо користувачів до збереження і відтворення природних ресурсів. Такий стан справ 

спричиняє значний дефіцит державного і місцевого бюджетів у частині акумулювання 

коштів на фінансування природоохоронних заходів. Безумовно, за останні роки 

спостерігаються позитивні тенденції в цьому напрямі – це і впровадження Податкового 
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кодексу України, і Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики на період до 2020 року» [4], але необхідність у створенні дієвої системи 

екологічних податків та втіленні дієвих економічних інструментів очевидна. Зарубіжний 

досвід застосування екологічних податків та зборів свідчить про різноманіття їх видів, а 

отже, про різний ефект, який може бути отриманий від їх застосування. Це важливо 

враховувати для вдосконалення екологічного оподаткування в Україні. 

Отже екологічні податки вважаються ефективним та дієвим інструментом екологічної 

політики та застосовуються для боротьби із забрудненням навколишнього природного 

середовища На сьогодні, система екологічного оподаткування України, потребує 

доопрацювання та вдосконалення. Відповідно до цього, метою підвищення ефективності з 

екологічного оподаткування в Україні має стати: 

 проведення відповідного реформування вже існуючої практики фінансування 

природоохоронних заходів; 

 запровадження фінансування цільових екологічних програм; 

 вдосконалення системи штрафних санкцій за екологічні правопорушення. 
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ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне із ключових місць зайняла 

мережа Інтернет, поява й бурхливе зростання електронної комерції стали основою для появи 

нового напрямку в сучасній концепції маркетингу взаємодії – Інтернет-маркетингу. 

У теперішніх умовах дуже важко уявити сучасну людину, яка б не вміла 

користуватися Інтернетом і тією чи іншою мірою не залежала від нього. З кожним днем 

сфера ІТ-технологій інтегрується і вдосконалюється. В онлайн- режимі тепер можна не 

тільки дивитися фільми, спілкуватися з друзями, слухати музику, а й створювати свій бізнес, 

розвивати і покращувати його в мережі.  

Маркетинг і реклама є одними з найважливіших аспектів економічної діяльності 

підприємства. Маркетинг становить щось більше, ніж просто просування товарів і послуг на 

ринок , наприклад, змусити клієнта купити те, що може запропонувати компанія. За 

допомогою маркетингу примушують підприємство робити те, що необхідно споживачеві. Це 

двосторонній процес, який заснований на взаємозв’язку виробничих сил і споживача [1, с. 

33].  

Процес розвитку Інтернет-маркетингу в Україні значно відрізняється від шляху 

передових європейських країн і США:  

- доступ в Інтернет в Україні має набагато менша частка населення;  

- Інтернет в Україні поки що є більш доступним людям з рівнем доходу вище 

середнього;  
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- забезпеченість  якісним зв'язком та рівень комп'ютерної грамотності населення 

України залишається недостатнім [2].  

Також можливо стверджувати, що весь потенціал Інтернету в Україні 

використовується  не повною мірою через нерозуміння його переваг у порівнянні з 

традиційними ЗМІ та засобами рекламування.  

Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні у сфері Інтернет-маркетингу, можна 

спрогнозувати наступні напрямки розвитку цієї галузі у майбутньому:  

1. Зростання питомої ваги Інтернет-торгівлі в сфері ринкових відносин, збільшення 

загального обсягу віртуального товарообігу.  

2. Посилення конкуренції між суб’єктами-учасниками ринку Інтернет- торгівлі.  

3. В сегменті пропозиції Інтернет-маркетингу – поява нових видів товарів та послуг.  

4. В сегменті попиту – посилення рівня вимогливості клієнтів та збільшення їх 

критичності до процесу вибору конкретної пропозиції  товарів чи послуг. 

5. Посилення законодавчої регламентації та умов провадження Інтернет-торгівлі. 

Поява додаткових умов контролю та регулювання Інтернет- маркетингу в мережі Інтернет.  

6. Посилення інтеграції вітчизняного Інтернет-ринку до світового [3]. 

Значною перспективою розвитку Інтернет-маркетингу є сприятливі умови для 

інтеграції регіональних ринків до ринків національного рівня, а їх, у свою чергу, до 

міжнародних та світових. Із розширенням ринку глобалізація обігу товарів та послуг 

поширюватиметься, що є значним позитивним явищем для поглиблення розвитку Інтернет-

маркетингу в Україні та залучення досвіду його використання іншими країнами. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНИХ ПРОЕКТІВ 

МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

Однієї з найпопулярніших тем у бізнес ЗМІ, за останнє десятиліття, стала тема 

розвитку стартапів(StartUp) - інноваційних компаній, що створюють багатомільярдні бізнеси, 

пропонуючи нові товари та послуги. Логічно, що механізми утворення, розвитку, успішності 

таких компаній та система оцінки їх інвестиційної привабливості викликав неабиякий 

інтерес з боку економістів. Ми розглянемо аналізу інвестиційної привабливості інноваційних 

проектів.  

Основним джерелом для бурхливого розвитку інноваційних проектів є венчурні 

інвестиції. Цьогоріч обсяг залучених коштів на ринку венчурного капіталу у світі, за даними 

Ernest & Young, складає приблизно 50 мільярдів доларів у майже 6-ти тисячах раундів 

фінансування [1]. Лише 1% проектів, що шукають інвестицій – отримують їх. З них лише 1% 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672699
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672699
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_69.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_69.pdf
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досягає певного успіху. Таким чином доля успішних проектів складає лише 0.01% від 

загальної маси.  

Така ситуація зовсім не характерна для реального сектору економіки де вже достатньо 

давно і точно вміють прогнозувати показники того чи іншого проекту. Постають питання, 

чому нежиттєздатність стартапу не діагностується на раньому етапі проекту, чому досвідчені 

інвестиційні фонди дозволяють собі втрачати 99% проінвестованих коштів. 

Експерти вважають, що така ситуація склалася через недосконалість інструментарію 

оцінки якості та потенциалу проекту і команди. Таким чином проблема оцінки якості та 

потенціалу інноваційного проекту є надзвичайно актуальною в умовах сучасної економіки.  

Основними складнощами оцінки проектів є коротка історія (невелика кількість даних 

про діяльність компаній), швидка зміна ринкових тенденцій, прийняття рішень за високого 

рівня невизначенності та асиметричності інформації [3, 4].  

За таких умов використання класичного інструментарію фінансового аналізу не дає 

бажаного результату, а експерти не мають можливості обробити зростаючий потік 

інформації тому їх оцінки також залишаються неточними.  

Для часткового розв'язання проблеми пропонується використати моделі нечіткої 

 логіки та клітинні автомати, які опрацьовують якісні та кількісні фактори за 

допомогою емпірично знайдених вагових коєфіцієнтів та формують єдине рішення, 

моделюючи таким чином результат експертного та статистичного оцінювання.  

Більш того, апарат нечіткої логіки підходить для моделювання ризиків, що пов’язані з 

інвестиційної діяльністю підприємства, так як дозволяє враховати ряд важливих факторів: 

 велику кількість взаємозв’язків між елементами системи, що важко піддаються 

кількісному опису й формалізації; 

 складні екзогенні сигнали(дію навколишнього середовиша); 

 стохастичні процеси; 

 процес прийняття рішення людиною; 

 можливість опису економіки на різних рівнях.  

Недоліком такого підходу є необхідність визначення набору вхідних параметрів 

системи методами експертних оцінок. 

Розглядаючи питання з точки зору дисципліни «Машинне навчання» ми бачимо, що 

наша проблема – класичний приклад задачі класифікації (необхідно відділити якісні проекти 

від неякісних). За кількістю змінних(економічна система має величезну кількість змінних) 

схожа на задачу роспізнавання зображень (ЗРЗ). Цікаво, що ЗРЗ давно вирішена з точністю в 

95% (прикладне використання можна побачити в сервісах пошуку зображеннь Google, 

Yandex) [2]. При розв’язанні подібних задач алгоритми, що мають жорстко задані параметри 

класифікації не дають точної відповіді і часто помиляються. Тому для розпізнавання 

зображень використовують штучні нейромережі та алгоритм глибинного навчання, що не 

вимагають попереднь заданих параметрів (такі алгоритми роблять це самостійно).  

У подальшому дослідженні пропонується використати алгоритм глибинного навчання 

для попередньої обробки даних, виявлення важливих параметрів та класифікації. Після цього 

оброблена інформація потраплятиме на вхід існуючої моделі клітинного автомату, який 

даватиме остаточну відповідь, щодо якості проекту. 

Такий підхід дозволить врахувати повний об’єм інформації про об’єкти класифікації 

(стартапи), а отже і робити більш точні прогнози щодо їх якості та потенціалу. 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

У СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Вивчення цього питання є дуже актуальним, адже практично кожна людина вступає 

у трудові відносини, а знання і розуміння того, за що і як буде оплачуватися її праця, багато 

в чому може визначити місце роботи і вид діяльності. За останні 10 років економіка 

більшості країн трансформується на ринкових засадах,що супроводжується вирішенням 

цілого ряду проблем. Серед них винятково важлива роль належить формуванню нової 

системи організації оплати праці. 

 Питання удосконалення організації заробітної плати та підвищення її ролі в системі 

мотивації трудової діяльності присвячені праці відомих вітчизняних вчених-економістів В. 

Данюка, А. Колота, Н. Павловської, В. Абрамова, Д. Богині, О. Богуцького, О.Турецького. В 

них розглядаються шляхи реформування оплати праці на сучасному етапі розвитку держави, 

також дається теоретичне обґрунтування значення мотивації трудової діяльності. Разом з 

тим, у працях вчених недостатньо висвітлено роль і місце організації заробітної плати в 

мотиваційній системі сучасного підприємства. Досі багато питань цієї проблеми 

залишаються дискусійними і вимагають подальших досліджень. Тому розробка методичних 

підходів до оцінки вартості та ціни робочої сили, визначення основних напрямків 

удосконалення організації заробітної плати, як провідного мотиву трудової діяльності, 

обґрунтування шляхів підвищення ефективності оплати праці на сучасному етапі 

економічних реформ,до цього часу продовжується.  

Отже, метою статті є сформулювати сутність поняття «організація заробітної плати», 

оцінити його роль на сучасному етапі. 

Як ми знаємо,головним методом мотивації праці в ринковій економіці є заробітна 

плата. У найбільш загальному вигляді заробітна плата працівників представляє собою 

компенсацію роботодавцем праці найманого працівника на підприємстві 

роботодавця, відповідну кількості і якості виконаної роботи. Тобто можна сказати, що це 

певна винагорода, розрахована, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу. А вже функції 

заробітної плати реалізуються через її організацію, яка являє собою приведення її складових 

елементів у певну систему. Основою цієї системи є законодавчі та інші нормативні акти, що 

регулюють заробітну плату, генеральна угода на державному рівні, галузеві (регіональні) 

угоди, колективні і трудові договори. Отже можна наголосити,що головною вимогою до 

організації заробітної плати на підприємстві є забезпечення необхідного підвищення 

заробітної плати при зниженні її затрат на одиницю продукції, а також гарантованості 

виплати заробітної плати за рахунок результатів діяльності підприємства. Згідно із законом 

України "Про оплату праці" організація оплати праці здійснюється на підставі : законодавчих 

та інших нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, регіональних 

угод; колективних договорів; трудових договорів. 

Виділяють два рівні системи організації заробітної плати. Перший рівень складається 

на ринку праці, де наймані працівники і роботодавці визначають умови найму робочої сили, 

що закріплюються трудовою угодою. Це створює підстави для поширення на найманого 

http://habrahabr.ru/company/
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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працівника норм колективного договору, що регулює формування заробітної плати. Другий 

рівень організації заробітної плати формується безпосередньо на підприємстві, де 

відбувається використання найманої робочої сили і визначається розмір заробітку залежно 

від чинних на підприємстві норм і нормативів та результатів роботи працівника [1, c.86]. 

На питання «Яка роль організації заробітної плати та для чого взагалі вона потрібна?» 

відповідь досить очікувана та нескладна. Головним призначенням організації заробітної 

плати є визначення розміру заробітної плати працівників залежно від тих факторів, що її 

формують. Такими факторами можуть бути, наприклад,складність та умови виконуваної 

роботи, професійно-ділові якості працівників, результати їх праці та господарської 

діяльності підприємства. 

Взагалі у ринковій економіці, що базується на різноманітних формах власності та 

господарювання, підвищення матеріальної зацікавленості працівників в ефективній роботі 

має ґрунтуватися на таких умовах оплати праці, які б максимально стимулювали збільшення 

обсягу продаж, товарів та послуг, підвищення рівня техніки, освіти і професійної підготовки, 

удосконалення організації виробництва і праці [2, c.51]. 

З цього можна виділити певні принципи організації заробітної плати: 1. Оплата праці 

найманого працівника залежно від його особистого вкладу, кількості і якості витраченої 

праці. Кількість праці вимірюється тривалістю робочого часу в годинах, днях або обсягом 

затрат праці в одиницю часу. Обсяг затрат праці виражається кількістю виробленої продукції 

або виконаних робіт певної якості. Якість праці виражає ступінь складності самої праці, яка 

визначається певним рівнем кваліфікації, умовами праці, її значенням в економіці. 

2. Надання самостійності підприємствам у виборі форм і систем оплати праці і визначенні її 

розміру. Величина заробітної плати за фактично виконану норму праці не повинна 

обмежуватися, водночас вона не може бути нижчою від установленої державою мінімальної 

заробітної плати. 3. Співвідношення в оплаті праці різних категорій і професійно-

кваліфікаційних груп з урахуванням складності виконуваних робіт і умов праці, її 

престижності. Складніша, більш кваліфікована праця оплачується вище за просту, 

малокваліфіковану. Погодьтеся, робітник вищої кваліфікації за однакових затрат праці 

порівняно з менш кваліфікованим робітником створює більшу кількість матеріальних 

цінностей і може виконувати складніші роботи. Це сприяє не тільки зростанню 

продуктивності праці, а й заінтересованості працівників у підвищенні кваліфікації. Існує 

також диференціація оплати праці залежно від умов праці, важкості, шкідливості або 

небезпеки для здоров'я людини. Вища оплата тяжкої праці порівняно з легкою, а також праці 

в умовах виробництва, які відрізняються від нормальних, забезпечує матеріальну 

компенсацію підвищених затрат праці і сприяє залученню працівників до непривабливих 

робіт. Цим працівникам установлюються доплати до ставок, окладів, додаткові виплати і 

пільги. 4. Стимулювання підвищення технічного й організаційного рівня виробництва, 

зниження собівартості й підвищення якості продукції. 5. Регулювання розмірів мінімальної 

заробітної плати, які мають забезпечувати просте відтворення робочої сили працівниками 

різної кваліфікації. У сучасній економічній системі України розрізняють державне та 

тарифно-договірне регулювання заробітної плати.6. Посилення соціального захисту 

працівників. Рівень оплати праці повинен бути таким, щоб забезпечував нормальне 

відтворення робочої сили відповідної кваліфікації.7. Ясність і простота. Зв'язок між 

результатами праці і заробітною платою має бути простим і ясним, зрозумілим кожному 

працівникові. Адже це сприяє підвищенню матеріальної зацікавленості робітників, 

службовців у поліпшенні виробничих показників. З цією метою на підприємстві необхідно 

застосувати прості системи заробітної плати, скоротити кількість показників преміювання. 

Основні принципи організації оплати праці здійснюються за допомогою таких її 

складових елементів, як система угод і договорів на різних рівнях економіки, а також через 

нормування праці, тарифну систему, форми й системи оплати праці на окремих 

підприємствах і його структурних підрозділах [3,c.27]. Кожний з елементів має точно 

окреслене призначення, проте вони взаємодіють між собою, що забезпечує за правильного їх 
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застосування дійову систему матеріальної зацікавленості у досягненні певних виробничих 

показників. На мою думку, ефективна організація заробітної плати на будь-якому 

підприємстві неможлива без її складових елементів. 

Отже, правильна організація заробітної плати є необхідною умовою ефективного 

стимулювання праці. Адже саме з її допомогою визначають порядок нарахування та виплат 

заробітної плати та сприяють матеріальному заохоченні працівників у зростанні 

продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва. А це є позитивним і як для 

роботодавців,і як для самих працівників.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ 

Економічне зростання і добробут багатьох країн значною мірою залежать від 

наявності нафтових ресурсів. Необхідність вивчення світового ринку нафти підтверджується 

швидкими і незворотними змінами, що відбуваються на цьому ринку. Все більшої 

актуальності набувають дослідження причин надлишку пропозиції нафти над попитом на 

світовому ринку. Зміни цін на нафторесурси можуть значною мірою вплинути на стан і 

подальший розвиток світової економіки. Розвиток технологій спричинив масштабний 

видобуток нетрадиційних видів нафти, що вже в найближчі роки істотно змінить обсяги 

світової пропозиції нафти та географічну структуру світового ринку нафти, а також напрями 

світових експортних потоків. 

Істотний внесок у розвиток теоретичних і прикладних знань про еволюцію розвитку, 

сучасний стан і механізми функціонування світового нафтового ринку внесли  

В.Ф. Артюшкін, А.Г. Гранберг, В.І. Кирилов, В.В. Петрова, Е.Ф. Туманова, В.В. Феллер, К. 

Кемпбелл, П. Робертс, М. Олсон. 

З середини літа 2014 року ф'ючерси на марку Brent почали послідовно знижуватися і 

до кінця грудня впали з $115 до $60 за барель. Спочатку падіння нафти в 2014 році 

пов'язували з такими факторами як зростання видобутку в Іраку, і очікування ринку у зв'язку 

зі зняттям санкцій з Ірану, уповільнення темпів зростання економік і споживання палива в 

Європі та Китаї, але головним чинником є дисбаланс попиту та пропозиції, оскільки обсяги 

виробництва сталі значно перевершували потреби у вуглеводнях [1]. 

Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) на своєму засіданні наприкінці 

листопада 2014 року відмовилася скорочувати видобуток. Картель забезпечує близько 40% 

світового виробництва «чорного золота», добуваючи близько 30 млн барелів на добу. Однак 

країни Перської затоки (в першу чергу Саудівська Аравія) виступили єдиним фронтом проти 

скорочення видобутку. Контролюючи в ОПЕК шість голосів з дванадцяти, вони змогли 

пролобіювати рішення про збереження квот на колишньому рівні. Організація пізніше 

заявляла, що світові ціни на нафту дійсно занижені, але ринок повинен сам себе 

відрегулювати. 

За однією з версій, Саудівська Аравія цілеспрямовано знижує ціни, щоб не допустити 

масштабного виходу на світовий ринок сланцевої нафти з США (при низьких цінах багато 

проектів просто стануть нерентабельними). 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
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В останні кілька років видобуток нафти в США зріс на 43% в порівнянні з 2008 роком, 

до 6,5 млн барелів на добу - це найвищий показник для країни за кілька десятиліть. Таку 

динаміку галузі забезпечили два найуспішніших молодих родовища - Баккен і Ігл Форд. 

Тільки в 2012 році 50 лідерів американської «нафтової» інвестували в розробку цих та інших 

проектів $186 млрд, підрахували аналітики Ernst & Young. Це абсолютний рекорд для США, 

більш ніж на 20% перевищує обсяг вкладень 2011 року [2]. 

У січні 2015 року обвалення цін на нафту продовжилося, так як збільшення поставок 

збіглося зі слабким зростанням попиту. Крім того, ОПЕК залишила в силі своє рішення не 

скорочувати видобуток нафти. Ф'ючерси на сиру нафту Brent торгувалися за ціною в 48,40 

доларів за барель, що є майже найнижчим рівнем за останні шість років. Нафта WTI на 

NYMEX торгувалася за ціною в 47,75 доларів за барель [1]. 

Слабкі макроекономічні показники як і раніше стримували зростання світового 

попиту на нафту. За оцінками експертів поставки в четвертому кварталі 2014 виявилися на 

0,6 мб/д вище рівня минулого року. Незважаючи на низькі ціни, зростання попиту за 

прогнозами прискориться в 2015 році лише до 0,9 м/д. Прогнози залишилися без змін у 

порівнянні за минулий місяць. 

Активний розпродаж нафти призвів до зниження очікувань щодо зростання поставок з 

країнами - не ОПЕК в 2015 році в порівнянні з минулим місяцем на 350 кб/д до 950 кб/д. 

Поставки нафти з країн Північної Америки, не дивлячись на зміни, що відбулися, не 

перевищили 95 кб / д [3]. 

Виробництво нафти в країнах ОПЕК в грудні зросло на 80 кб/д до 30,48 мб/д, так як 

поставки з Іраку збільшилися до найвищих рівнів за останні 35 років, відшкодувавши значне 

скорочення видобутку в Лівії. Знижуюче коректування прогнозу по поставкам з країнами - 

не ОПЕК призвела до збільшення значення 'опціону' ОПЕК у другому кварталі 2015 в 

середньому до 29,8 мб/д, що трохи менше офіційної квоти ОПЕК в 30 мб/д [3]. 

З урахуванням низки істотних винятків, таких як ситуація в США, досі низькі ціни не 

стимулювали попит. Причиною є той факт, що звичайні вигоди від більш низьких цін - 

зростання доходів домашніх господарств, зниження витрат у промисловості на одиницю 

продукту - значною мірою були компенсовані за рахунок зниження економічної активності, 

яке саме по собі стало основною причиною для зниження цін на нафту. Ці тенденції 

стримують зростання попиту в даний час. За прогнозами зростання попиту дещо збільшиться 

в поточному році в порівнянні з минулим, але не очікується, що він перевершить 900 кб/д. 

Безпосереднім результатом цих змін є збереження зростання запасів у першій 

половині поточного року, але з дещо меншими темпами порівняно з очікуваними раніше. 

Понижувальний тиск з боку надмірних запасів продовжиться, посилиться стан «contango» 

(коли термінові поставки нафти торгуються з дисконтом) і, відповідно, ознаки зростаючого 

інтересу ринку до плавучих сховищ. Зміна політики ОПЕК в листопаді 2014 року демонструє 

зміну правил гри. Аналогічним чином - революція з важкою нафтою в США. Завдяки 

коротким термінам введення в дію і низьким капітальним витратам ці запаси можуть бути 

введені в розробку швидше, ніж кондиційна нафта.  

Нафта була, є і в найближчі 30 років залишиться основним джерелом первинної 

енергії, споживання якої неухильно розширюється у зв'язку з подальшим розвитком світової 

економіки. Подальше зниження цін на нафту може мати серйозні геополітичні наслідки. 

Низька ціна на нафту створить серйозні проблеми, зокрема, для Росії, Ірану і Венесуели. 

Залишається відкритим питання, чи зможуть нинішні уряди цих країн вижити при істотному 

і стійкому зниженні майбутніх цін на нафту. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості 

підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється 

невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням нормального циклічного 

процесу, пов’язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок, 

погіршенням платоспроможності. 

Питання обліку дебіторської заборгованості в системі управління підприємством 

досліджено в працях багатьох економістів. Значний внесок у вирішення цих проблем 

зробили вітчизняні дослідники: І. О. Бланк, М. Д. Білик [1], Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, 

 Л. В. Городянська, Р. О. Костирко, Г. О. Кравченко, С. А. Кузнєцова [3], Л. О. Лігоненко, О. 

І. Лучко [4], В. В. Сопко, А.П. Шаповалова, В.О. Шевчук. 

Загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує 

сумніватися в об'єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів аналізу. 

Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської 

заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств. 

Проблеми неплатежів, вказують на необхідність пошуку специфічних засобів аналізу 

дебіторської та кредиторської заборгованостей, спрямованих на отримання інформації 

комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи неплатежів 

[4]. 

Для розв’язання проблеми неплатежів необхідно вирішити такі задачі: 

 дослідити економічну сутність та умови виникнення дебіторської і 

кредиторської заборгованостей в сучасних умовах господарювання, доповнити її 

класифікацію та обґрунтувати критерії визначення; 

 визначити теоретичні і практичні аспекти удосконалення існуючої методики 

бухгалтерського обліку заборгованості та її рефінансування; 

 розробити методичні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку 

простроченої та безнадійної заборгованості; 

 проаналізувати сучасний стан дебіторської і кредиторської заборгованостей 

підприємств та розробити рекомендації щодо покращення їх фінансового стану; 

 розробити рекомендації з впровадження автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами [3]. 

У сучасній економічній науці зустрічаються різні підходи до управління дебіторською 

заборгованістю. Відомі зарубіжні економісти у сфері корпоративних фінансів 

обґрунтовують, що управління дебіторською заборгованістю полягає в розробці оптимальної 

кредитної політики, яка має бути спрямована на вибір найкращих для даного підприємства 

строків кредитування покупців, кредитних інструментів, розмірів та строків дії знижок. О. 

С. Бондаренко вважає, що одним із напрямів покращення управління дебіторською 

заборгованістю на вітчизняних підприємствах має стати посилення контролю через 

створення на підприємстві спеціальних підрозділів. На думку О. І. Лучкова, основним 

http://www.petros.ru/
http://www.forbes.com/
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чинником, який поєднує кредитну політику і політику визначення оптимального розміру 

інвестицій у дебіторську заборгованість, є кредитний період [2, с.17].  

Отже, на сьогоднішній день найважливішими проблемами, що потребують вирішення 

в Україні, є залежність підприємств-постачальників від підприємств-покупців 

(постачальники змушені надавати відстрочки платежу покупцям) та брак достовірної 

інформації про платоспроможність покупців, що не дозволяє постачальникам здійснювати 

вчасні заходи щодо забезпечення погашення заборгованості. 

На сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні підприємства не спроможні 

ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних 

активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Покупці, укладаючи угоди закупівлі, не 

прогнозують свої фінансові можливості; постачальники, попередньо отримавши оплату за 

продукцію і надання послуг, не виконують своїх зобов'язань; банки затримують розрахунки 

за наявності коштів клієнтів, затягують строки здійснення платіжних операцій, не 

забезпечують дисципліни розрахунків. Особливо значні втрати від розрахунково-платіжної 

кризи несуть підприємства, які мають справу із продукцією з коротким строком зберігання. 

Уміле керування дебіторською заборгованістю дасть змогу раціонально 

використовувати наявні фінансові ресурси та зміцнити економічну безпеку підприємства. 

Таким чином, загальна криза неплатежів, яка характерна для сучасної української 

економіки значно впливає на стан дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання в 

Україні. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

В АГРАРНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 

Проблемою розвитку земельних відносин займались ще древні історики та філософи 

Аристотель, Геродот, Платон, Катон. Аспекти цієї проблеми можна знайти у працях 

засновників відомих економічних шкіл А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Кейнса, К. Маркса, 

Ф.Енгельса та багатьох інших. Причинами недостатності розвитку земельних відносин 

займались М. Туган-Барановський, В. Каразін, В. Докучаєв, С. Подолинський. Провідні 

вчені-економісти, серед яких варто назвати П. Саблука, А. Третяка, А. Лисенького,  

В. Меселя-Веселяка, В. Горлачука, Б. Данилишина, В. Юрчишина приділяли велику увагу 

реформуванню земельних відносин в Україні проблемі їх удосконалення цілком об’єктивно. 

Вони сформували основні засади розвитку ринкових земельних відносини та їх 

трансформації принципи ефективного використання земельних ресурсів як складової 

ресурсного потенціалу аграрної сфери економіки. Однак рівень розвитку земельних відносин 

на сьогодні недостатній, низька їх соціальна, економічна та екологічна 

ефективність,незадовільний добробут сільського населення, відсутність ринку землі, що 

цілковито значною мірою показує наявний незадовільний рівень розвитку сільського 
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господарства і дотичних до нього сфер економіки, що свідчить про необхідність подальших 

досліджень цієї проблеми стосовно умов і потреб на сьогоднішній день. 

Історія свідчить, що серцевиною відомих аграрних реформ була земельна реформа, з її 

простою і зрозумілою для всіх суттю: такою зміною власника землі, за якої вона потрапляла 

до рук тих, хто може її ефективно обробляти і дбати про її збереження. Будь-який відступ від 

цього принципу робить земельну реформу безпредметною, непотрібною і шкідливою, 

оскільки зневірює селян у тому, що вона здійснюється в їхніх інтересах [1, с.3]. Тобто суть 

усіх агарних реформ зводиться до змін у системі власності на землю, інакше кажучи – у 

переділі власності між трьома групами власників – державою та суб’єктами приватної і 

комунальної власності. Характерною рисою аграрних реформ останніх кількох століть є їх 

приватновласницьке спрямування і, як наслідок – подрібнення земельної власності [2, с.155]. 

Головною умовою раціонального використання землі є встановлення земельних 

відносин, які характеризуються суспільними відносинами між людьми, пов’язаними з 

володінням і користування землею, та є складовою всієї системи виробничих відносин 

кожної історичної епохи. Разом із зміною продуктивних сил земельні відносини історично 

розвиваються і змінюються, як і весь економічний лад суспільства. Земельні відносини на 

всіх етапах історії суспільства розвиваються під безпосереднім впливом економічного закону 

відповідності характеру виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил. Питання 

впровадження в Україні ринку землі є одним із найважливіших для подальшої реалізації 

земельної реформи на сьогодні. Земельний ринок існує у всіх розвинутих країнах, але 

ступінь його реалізації в кожних конкретних умовах залежить від міри врахування цих умов. 

Тому цілком слушною є думка В. Юрчишина щодо того, що сучасна аграрна криза значною 

мірою зумовлена недооцінкою найвищими органами державної влади визначального місця 

сільського господарства в соціально-економічному розвитку країни. [3, с.32]. А криза і 

дестабілізація сільського господарства як невід’ємної складової єдиного 

народногосподарського комплексу негативно позначаються на всіх галузях економіки [4, 

с.60]. Особливість землі полягає в тому, що вона не є продуктом праці людини і тому не має 

вартості. Із сільськогосподарськими угіддями справа є дещо іншою. Їхнє освоєння, 

приведення в культурних стан і ведення в сільськогосподарський оборот завжди пов’язані з 

вкладанням праці і засобів виробництва, тобто вони складаються, як виразився К. Маркс, 

частково з землі-натури і частково з землі-капіталу. Недоліки проведення оцінки землі в 

нашій країні є підставою для існування побоювань на предмет того, що в наслідок низьких 

цін на землю вона одразу буде скуплена тими, хто має багато грошей. Проте низький рівень 

цін на землю значною мірою якраз і зумовлюється в нас відсутність ринку землі: попит є, а 

пропозиції немає [5, с.108].  

Зрештою, зводити поняття «ринок» лише до трансакції «купівлі-продажу» є 

помилкою. Під ринком сільськогосподарських земель слід розуміти організаційно-

економічне і правове середовище, яке має забезпечувати громадянам, юридичним особам та 

державі здійснення цивільно-правових угод з приводу переходу права власності на земельну 

ділянку або права користування нею в установленому законодавством порядку [6, с.28]. Як 

справедливо заявляє П. Саблук, «ринок землі» або «обіг землі» – різні за змістом поняття… 

Світова практика свідчить, що найважливішими складовими ринку землі є орендні й іпотечні 

відносини. Тому в Україні слід очікувати швидкого розвитку орендних відносин і застави 

землі на початкових стадіях ринкових земельних відносин, а не її масової купівлі-продажу» 

[7, с.261]. 

Стосовно того, що низка противників земельного ринку як аргумент висувають 

можливість хижацького викупу української землі іноземними багатіями, то справою держави 

є, як це питання можна вирішити. Адже для того й потрібне земельне законодавство, щоб 

використати іноземних інвесторів в інтересах нашої країни. Цього можна досягти, 

наприклад, введенням відповідних обмежень щодо цільового використання іноземними 

власниками нашої землі, щодо екологічності застосованих методів виробництва на ній 

продукції, щодо ринку збуту, залучення працівників тощо. Це стосується і побоювань того, 
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що гарні землі швидко розкуповуються нашими ж крупними бізнесменами, які будуть 

використовувати таку можливість для збереження свого вільного капіталу. Держава має всі 

можливості, аби врегулювати належним чином ці відносини в інтересах і на користь землі, 

сільськогосподарських виробників і всієї країни. 

Література 

1. Третяк А. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні: навч. посіб./А. Третяк. – К.: 

Аграрна наука, 2002. – 280с. 

2. Нечипоренко О. Світова практика розвитку земельних відносин / О. Нечипоренко // 

Економіка АПК. – 2007. – № 4 – С.154-157 

3. Юрчишин В.В. Соціально-економічні проблеми розвитку аграрних відносин /  

В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С. 30 – 38 

4. Ревенко М.М. Аграрні відносини в Україні: проблеми і їх вирішення / М. Ревенко // 

Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 58 – 64 

5. Створення ринку землі // Пропозиція. – 2003. -№ 12. – С. 108 – 110 

6. Федоров М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення / М. Федоров // Економіка АПК. – 2003. – № 1. –  

С. 25 – 31 

7. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. – К.: ННЦ «Інститут 

аграрної економіки», 2006. – 396с. 

 

Капшук Анастасія 

студентка 3 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: к.е.н., доц. Бугай В.З. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

В останні роки багато уваги приділяється значенню фінансових ресурсів підприємств. 

Це і не дивно, оскільки фінансові ресурси - це «кровоносна система» держави, які за 

короткий проміжок часу можуть трансформуватися в будь-який інший, що дозволяє без 

проблем перегрупувати фактори виробництва. 

Дослідженням питання суті та принципів формування і використання фінансових 

ресурсів займалося багато зарубіжних і вітчизняних учених. Значний внесок здійснили: 

А.Бабо, Е.Бредлі, Є.Брігхем, А.Гропеллі, К.Друрі, Б.Колас, С.Майєр, Р.Холт, Білик М. Д., 

Василик О. Д., Даниленко А. І., Загородній А. Г., Опарін В. М., Павлюк К. В., 

Поддєрьогін А. М., Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші. 

Незважаючи на те, що багато вчених працювали над цим питанням, досі не 

сформовано єдиного підходу до визначення сутності фінансових ресурсів.  

Т. Е. Бондар, Н. Е. Заєць, М. К. Фісенко трактують фінансові ресурси, як фонди 

грошових коштів, що перебувають у розпоряджені держави, господарюючих суб'єктів і 

населення та які утворюються у процесі розподілу й перерозподілу частини вартості 

валового продукту, головним чином чистого доходу у грошовій формі, призначеного для 

забезпечення розширеного відтворення та загальнодержавних потреб [5, с. 39-40]. 

В свою чергу В. Опарін вважає, що "фінансові ресурси є лише передумовою 

створення відповідного валового внутрішнього продукту і не гарантують ні його створення, 

ні позитивних фінансових результатів. Тому трактування фінансових ресурсів як результату 

створення, розподілу і перерозподілу ВВП викликає сумнів" [4, с. 11]. 

Л. Окунєва акцентує увагу на тому, що "фінансові ресурси утворюються уже на стадії 

розподілу сукупного суспільного продукту, однак їх обсяги незначні. Основна ж частина 

фінансових ресурсів створюється на стадії перерозподілу" [6, с. 63]. 

Фінансові ресурси підприємств - це доходи, накопичення, надходження, які 

формуються на підприємстві і призначені на цілі простого і розширеного відтворення  

[2, С. 12]. 
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Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки стикається з проблемою 

раціонального формування та використання фінансових ресурсів. Формування фінансових 

ресурсів – утворення і мобілізація фінансових ресурсів на підприємстві. Використання 

фінансових ресурсів - застосування фінансових ресурсів з метою здійснення виробничої 

діяльності підприємства.  

До власних фінансових ресурсів відносять грошові кошти, отримані в ході фінансово-

господарської діяльності. Інформація про розмір власних джерел подана в I розділі пасиву 

балансу. До них, у першу чергу, відносяться:  

• статутний капітал; 

• резервний фонд; 

• фонди спеціального призначення; 

• нерозподілений прибуток. 

Джерелами формування власних фінансових ресурсів є: 

- статутний капітал (кошти від продажу акцій і пайові внески учасників або 

засновників);  

- виручка від реалізації;  

- чистий прибуток підприємства;  

- резерви, накопичені підприємством; 

- амортизаційні відрахування. 

Обов'язковою умовою успішної господарської діяльності підприємств в умовах 

ринкової економіки є самофінансування. 

Використання фінансових ресурсів підприємницьких структур здійснюється за 

багатьма напрямками, головними з яких є: 

- платежі органам фінансово-банківської системи, зумовлені виконанням фінансових 

зобов'язань. Сюди відносяться: податкові платежі в бюджет, сплата процентів банкам за 

користування кредитами, погашення взятих раніше позик, страхові платежі тощо; 

- інвестування власних засобів в капітальні затрати (реінвестування), зв'язане з 

розширенням виробництва і технічним його обновленням, переходом на нові прогресивні 

технології, використанням "ноу-хау" тощо; 

- інвестування фінансових ресурсів в цінні папери, які придбані на ринку; 

- направлення фінансових ресурсів на створення грошових фондів заохочувального і 

соціального характеру; 

- використання фінансових ресурсів на благодійні цілі, спонсорство тощо.  

Актуальним питанням вдосконалення фінансових відносин є питання про 

встановлення рацiонального спiввiдношення мiж власними i залученими фiнансовими 

ресурсами.  

В сучасних умовах дефiциту фiнансових ресурсiв як на державному рiвнi, так i на 

рiвнi пiдприємств важливим є пошук нових видiв доходiв (проведення прискореної 

амортизацiї, випуск цiнних паперiв, приватизацiя, здача майна в оренду та iн). 

Таким чином, ефективне формування і використання фінансових ресурсів є важливою 

умовою самофінансування і підтримання фінансової стійкості суб’єктів господарювання на 

належному рівні. 
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ІНТЕРНЕТ ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТА ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

Завдяки розвитку світової комп’ютерної індустрії стало можливим використання 

мережі Інтернет з метою вдосконалення бізнес-процесів. У наш час перед будь-якою фірмою, 

організацією постає питання максимізації прибутків. Кожний підприємець, бізнесмен шукає 

можливості зробити свою продукцію доступної найбільшому числу покупців. На початку 

двадцять першого сторіччя з’явилась унікальна можливість робити покупки, не виходячи з 

будинку. А для підприємців малого й середнього бізнесу це ще й можливість розширити 

свою цільову аудиторію. Це стало можливо завдяки всесвітній мережі Інтернет. 

Оскільки дана тематика є відносно новою, вона висвітлюється у періодичних 

виданнях (“Бізнес”, “Маркетинг і реклама” “Новий маркетинг”, “BrandReport”, “Галицькі 

контракти”), на спеціалізованих інтернет-сайтах, а також на практичних конференціях і 

тренінгах. 

Що стосується дослідників даної теми, то це Холмогоров В., Девід Філліпс, Брайан 

Холіган, Голік В.С.[1], Дхармеш Шах. 

Метою даної статті є дослідження можливостей використання засобів мережі Інтернет 

в рекламі, основних видів Інтернет-реклами, а так само дослідження значення Інтернет-

технологій для просування товарів. 

 Мережа інтернет є новим ЗМІ і реклама в ньому є новим напрямом, проте існують 

нові можливості підвищення її ефективності та нестандартного або оригінального 

представлення. 

Основними функціями реклами та брендингу в Інтернет є: залучення користувачів на 

сайт; стимулювання інтересу до торгової марки, сайту чи компанії; вивчення споживчих 

потреб; утримання відвідувачів на сайті; підтримка індивідуальних відносин зі споживачами. 

Основними методами формування і просування бренду в Інтернет є іміджева реклама, 

спонсорство, ПР, партнерства (в тому числі і партнерські програми) та інформаційне 

наповнення сайту [2]. 

Бізнес-Сайт – це краща вітрина для будь-якої рекламної компанії.  Сайт – це візитна 

картка компанії. На сайті в першу чергу розміщується корисна інформація щодо продуктів, 

послуг. Основні переваги сайту полягають у тому, що інформація із сайту доступна в будь-

який час доби. Ефективність відвідування сайту залежить від двох факторів взаємозалежних 

між собою: ефективність рекламної компанії проведеної фахівцями з реклами або власником 

сайту; якість сайту, його відповідність очікуванням цільової аудиторії. Інтернет дає 

максимальні можливості з мінімальними витратами.  

Компанія, що створює власний сайт в Інтернеті, має можливість знизити витрати – 

обійтися без збільшення штату співробітників і без покупки нового обладнання. А зниження 

витрат, як відомо, приводить до збільшення прибутки компанії. Таким чином, за допомогою 

Інтернет-сайту компанія збільшує свій прибуток. 

Інтерактивність Інтернету дає змогу залучити потенційного покупця до діалогу 

шляхом участі у вікторинах, підписки на новини, збору думок і пропозицій щодо товарного 

асортименту та послуг, в режимі реального часу дізнатися, яка саме інформація найбільше 

його цікавить, і при необхідності оперативно скоригувати рекламну кампанію торговельного 

підприємства [3]. 
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Треба зазначити, що просування товарів і послуг засобами інтернет-маркетингу на 

сегментах ринку, де не виявлено високої інтенсивності конкуренції, а також на територіях, де 

проживає населення, яке практично не користується Інтернетом, буде мало ефективним. У 

зв’язку з цим до процесу прийняття рішення щодо використання засобів інтернет-маркетингу 

потрібно підходити дуже зважено. 

Розробляючи стратегії просування товарів / послуг із використанням засобів інтернет-

маркетингу, менеджери торговельних підприємств повинні враховувати такі зміни та 

особливості в аудиторії інтернет-покупців: дорослішання аудиторії; неоднорідна регіональна 

концентрація аудиторії; серед пошукових систем, з яких українська аудиторія здійснює 

переходи на українські сайти, лідером є Google – 75.29 %, далі йдуть  Yandex – 17.73, ukr.net 

– 2.18, mail.ru – 2.02, meta.ua – 0.90 %; найбільшу цікавість для українських інтернет-

покупців, за нашими дослідженнями, має реклама та можливість придбати онлайн-товари: 

побутову техніку та електроніку; книги, газети, журнали, CD, DVD, VHS, MP3; запчастини 

для автомобілів; іграшки та подарунки; квіти; комп’ютерне обладнання; спортивні товари 

[4]. 

 Підводячи підсумки статті, варто зазначити, що Інтернет - це ще один маркетинговий 

канал. Треба знати його можливості і закони і використовувати за призначенням. При 

прийнятті рішення щодо застосування інтернет-маркетингу в стратегії просування 

менеджерам торговельних підприємств потрібно: звертати особливу увагу на регіональну 

концентрацію інтернет-аудиторії, на пошукові системи, якими найчастіше користується та 

чи інша цільова аудиторія покупців та які товари найчастіше купують онлайн, тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

Починаючи з середини минулого століття виникла і набула розвитку інноваційна 

складова економіки кожної країни, що дозволяє прискорити національний розвиток, 

покращити рівень життя населення і забезпечити збереження і відтворення навколишнього 

середовища.  

Процеси глобалізації, що охопили всі сфери суспільного життя від виробництва, збуту 

і фінансів до формування нових інституціональних структур, вимагають подальшого 

загострення технологічного суперництва між державами і потужними гравцями 

міжнародного бізнесу – транснаціональними корпораціями і банками – з метою зберегти та 

посилити лідируючі позиції в світі. Крім того, перехід до інформаційного суспільства 

супроводжується усвідомленням того, що успішний розвиток, як економічний, так і 

політичний, не може бути відокремлений від постійного інноваційного відновлення. 

Для промислово розвинутих країн пріоритетним напрямом загальнодержавних 

стратегій розвитку виступають державні програми освоєння нових науково-технічних 

рубежів, а в інноваційних процесах важлива роль відводиться підприємницькому сектору – 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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великим корпораціям і малому бізнесу, зокрема новим молодим лідерам наукоємного 

бізнесу.  

Ситуація, що склалась в Україні, характеризується ігноруванням конкурентних переваг, що 

лежать в сфері науки, можливостей комерціалізації науково-технічних досягнень, недовірою до 

інноваційної ініціативи малого бізнесу і відсутністю фінансової підтримки інноваційної діяльності 

підприємств як фактору інноваційно-технічного прориву в енергетичній галузі і переробній 

промисловості, що домінують в структурі експорту країни, та підвищення частки наукоємних 

галузей промисловості у ВВП нашої держави. До факторів, що гальмують інноваційну активність, 

слід віднести високі ризики (нестабільна економіка, що переживає кризові явища), орієнтацію 

українських підприємців на короткострокові капіталовкладення, законодавчу невизначеність та 

неефективне державне регулювання. 

Ці обставини вимагають розробки і впровадження єдиної державної концепції 

інноваційного оновлення економіки на засадах взаємної участі держави, її інституційних 

структур, великого і малого бізнесу у формування і ефективному використанні інноваційної 

інфраструктури і потенціалу.  

Приватно-державне партнерство в інноваційній сфері передбачає активну взаємодію 

держави та її інституцій із підприємствами недержавної корпоративної та дрібної приватної 

власності з питань створення, розповсюдження, реєстрації і захисту інтелектуальної і 

промислової власності при активній підтримці держави. 

Перехід державних органів виконавчої влади на використання інноваційно 

орієнтованих механізмів приватно-державного партнерства дозволить подолати глибокі 

відмінності між адміністративною культурою і культурою бізнесу, внести прогресивні 

методи управління в державний сектор і протистояти ризику неефективної бюрократичної 

організації інноваційних процесів. 

Ми будемо дотримуватись трактування концепції інноваційного розвитку економіки 

країни, заснованої на приватно-державному партнерстві, як сукупності принципів, що 

визначають напрями проведення інноваційного оновлення економіки з метою досягнення 

конкурентоспроможності національної продукції на світовому ринку та добробуту населення 

у довгостроковій перспективі з урахуванням власного інноваційного потенціалу, 

інноваційної інфраструктури, а також факторів і обмежень зовнішнього середовища, та 

способи і механізми досягнення цих цілей [1, с. 33]. 

Запропонована концепція інноваційного розвитку економіки країни, заснована на 

приватно-державному партнерстві, складається з п’яти основних модулів, що відображають 

комплекси заходів, які необхідно здійснити на кожному з етапів реалізації цієї концепції [1, 

с. 35]: 

1. Дослідження структури ринку інновацій в Україні і закордоном, визначення 

сильних і слабких сторін товарних позицій, орієнтованих на експорт, аналіз інноваційного 

потенціалу країни; 

2. Встановлення мети інноваційного оновлення економіки та визначення пріоритетних 

напрямів державних науково-технічних програм та заходів, що необхідно здійснити; 

3. Розробка механізмів залучення крупних підприємств до здійснення інновацій; 

4. Створення умов для активізації діяльності малих інноваційних підприємств; 

5. Державний контроль за виконанням державних науково-технічних програм і 

реалізацією пріоритетних напрямів інноваційного розвитку економіки  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити наступний висновок, що за ринкових 

умов господарювання підвищення ефективності інноваційного оновлення вітчизняної 

економіки можливе за умови об’єднання зусиль держави, великого і малого бізнесу з питань 

створення, розповсюдження, реєстрації і захисту інтелектуальної і промислової власності. 

Головною метою формування інноваційно-орієнтованої економіки України є забезпечення 

конкурентоздатних позицій держави у світовому економічному просторі та процвітання 

нації. Розроблена концепція інноваційного розвитку економіки країни, заснована на 

приватно-державному партнерстві, дає змогу підвищити ефективність механізмів 



 69 

державного регулювання інноваційної діяльності і захистити інтереси вітчизняних 

виробників - як великих підприємств, так і малих, що здійснюють НДДКР. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

УСПІХУ НА РИНКУ 

При ринковому ціноутворенні реальний процес формування цін відбувається не на 

виробництві, не на підприємстві, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку під дією 

попиту і пропозиції, товарно-грошових відносин. Ціна товару та його користь проходять 

перевірку ринком і остаточно формуються на ринку. 

Процес ціноутворення здійснюється на основі методології. Методологія 

ціноутворення - це сукупність найбільш загальних правил формування ціни, пов'язаних в 

основному з макроекономічними особливостями господарської системи, а також із різними 

сферами ціноутворення. Загальні методичні правила визначаються законодавчими органами 

країни. Ці правила стосуються переліку витрат, що включають до собівартості як 

розрахункову основу ціни і порядку відображення в ціні елементів прибутку. На основі 

методології виробляється цінова політика підприємства, а також його стратегія. [1, с. 78]. 

Найважливішими елементами методології ціноутворення є: принципи ціноутворення: 

науковість; цільова спрямованість; безперервність; єдність процесу ціноутворення. 

Для здійснення процесу ціноутворення в ринковій економіці безпосередньо на 

підприємстві потрібні певні умови: економічна самостійність; комерційні умови діяльності; 

захищеність; конкуренція на ринку; рівновага ринку. 

Методика ціноутворення - це сукупність більш конкретних правил побудови ціни, які 

відображають специфіку галузей, виробництв, продуктів. 

Модель ціни - це найбільш принципова форма виразу ціни як економічної категорії. 

Модель ціни, як і методологія ціноутворення, визначається в першу чергу типом 

господарської системи. 

Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин проявляється через ціни, їх 

динаміку. Динаміку цін формують два важливих фактори - стратегічний і тактичний. [1, с 

66]. 

Стратегічний фактор проявляється тоді, коли ціни утворюються на основі вартості 

товарів. Тактичний фактор виражається в тому, що ціни на товари формуються під впливом 

кон'юнктури ринку. 

Перший фактор - це фактор довгострокового, перспективного результату, другий 

може часто змінюватися (в днях, годинах тощо), оскільки динаміка кон'юнктурних зрушень 

дуже висока. 

Найбільшу впевненість в успіху і виграш отримують на ринку підприємства, що 

мають можливість використовувати обидва фактори. [2, с. 43]. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Поширення процесів економічної глобалізації, вимагає пошуку нових шляхів та 

якісної стратегічної програми удосконалення як товарної, так і географічної структури 

експорту, а також державних заходів його підтримки і стимулювання. 

Питанням державного регулювання експорту країни та дослідженням її експортного 

потенціалу займались такі вчені: Янковський Е.А., Островський Л.Е., Казанцев С.К., Кутідзе 

Л.С., Мовчан В.А. та ін.. В своїх працях вчені розглянули існуючі проблеми та перешкоди на 

шляху здійснення зовнішньоторговельних операцій країни, а також можливості завоювання 

міцних позицій на світовому ринку 

Метою статті є аналіз сучасних умов розвитку експортної діяльності та визначення 

проблем удосконалення потенціалу національної економіки в експортній сфері. 

Експортний потенціал країни визначається здатністю національної економіки, при 

досягнутому рівні розвитку факторів виробництва та системи організаційно-економічної 

підтримки експорту, виробляти конкурентно-спроможні товари та послуги і реалізовувати їх 

на конкурентних зарубіжних ринках.[2, c.27]. 

Значний вплив на український експорт справляє комплекс внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Серед внутрішніх, які мають гострий проблемний характер, можна виділити 

наступні: 

- недосконалість норм українського законодавства у сфері управління здійсненням і 

розвитком експортної діяльності; 

- низька конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції; 

- важкий фінансовий стан більшості підприємств обробної промисловості і 

конверсійних виробництв [5, c. 63], що робить практично неможливим інвестування у 

перспективні; 

- випереджаюче зростання цін на продукцію та послуги природних монополій у 

порівнянні зі збільшенням цін на вироби обробної промисловості та продукцію 

агропромислового комплексу [1, с. 55]; 

- недостатність спеціальних знань і досвіду роботи у сфері експорту у більшості 

українських підприємців, а також недостатня координованість їх діяльності на зовнішніх 

ринках. 

Серед зовнішніх чинників можна виділити такі: 

- посилення міжнародної конкуренції протягом останнього десятиліття; стрімке 

підвищення вимог споживачів до якості продукції, зумовлене впровадженням у виробництво 

інноваційних технологій;  

- використання країнами більш витончених форм протекціонізму, а також політичної 

підтримки розвиненими країнами своїх експортерів;  

- збереження елементів дискримінації українських експортерів за кордоном. [4, c. 

136].  

Ступінь інтеграції держави у систему міжнародних економічних відносин 

визначається обсягами і напрямками зовнішньої торгівлі.[3, c.281]. 

Експортний потенціал України зосереджений переважно у продуктах мінерального та 

рослинного походження, про що свідчить товарна структура зовнішньої торгівлі на рис. 1. 
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Рис. 1. Товарна структура експорту України за 2014 рік. 

Вагомою складовою у структурі товарного експорту країни складають продукти 

рослинного походження – 36%, мінеральні продукти – 24%, жири та олії тваринного або 

рослинного походження – 15%. 

Таким чином, для покращення експортного потенціалу країни необхідно 

удосконалити структуру експорту товарів України та її диверсифікацію у товарному розрізі. 

Удосконалення товарної структури експорту передбачає поступове підвищення ступеня 

оброблення сировинних ресурсів, збільшення у ній частки готової, зокрема 

високотехнологічної продукції.  
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СВІТОВИЙ ДОСВІД У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ АГРАРНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Протягом всієї історії розвитку України аграрний сектор відіграє найважливішу роль 

у вітчизняній економіці. Цьому посприяли кліматичні умови, природно-ресурсний потенціал 

та трудові ресурси. Сільське господарство є джерелом зростання національної економіки, 

оскільки багато країн світу й ЄС зацікавлені в активній участі вітчизняних виробників у 

світовому продовольчому ринку. Недосконалість механізмів аграрного кредитування 

гальмує економічний розвиток і є однією з головних проблем галузі, що негативно впливає 

на міжнародну торгівлю. Також, слід зазначити, що зростання ВВП, зумовлене зростанням 
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сільського господарства, удвічі ефективніше сприяє скороченню бідності, ніж за рахунок 

інших галузей [4]. 

Дослідженням кредитного забезпечення аграрних підприємств займалися такі вчені: 

С.М. Кваша, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, О.Є. Гудзь, В.О. Паламарчук та ін. В їхніх працях 

відображені основні аспекти вирішення проблеми кредитного забезпечення аграрного 

виробництва. Разом із тим, незважаючи на високий рівень досліджень, залишається 

невирішеною низка питань. Це зумовлює значимість, актуальність та важливість обраної 

теми. 

Метою статті є оцінка кредитної ситуації, що склалася в Україні, аналіз світового 

досвіду вирішення кредитних проблем в аграрному секторі та визначення тенденцій 

розвитку кредитних відносин банків із аграрними підприємствами. 

 За даними НБУ, в 2014 році сільськогосподарські підприємства України залучили на 

32% менше кредитних коштів у порівнянні з 2013 роком. При цьому середня ставка 

кредитування в національній валюті для сільськогосподарських підприємств зросла на 1,5% і 

склала 21,5%. У той же час на 28% зменшилася кількість підприємств, які отримали позики, 

що є наслідком скорочення банками програм кредитування агросектора та посилення вимог 

кредиторів до позичальників [2]. 

Досвід Франції цікавий практикою застосування диференційованої фіксованої 

(законодавчо закріпленої) пільгової ставки. В свою чергу, ставки банків впливають лише на 

обсяг бюджетної компенсації. Зокрема, для фермерів передбачено шість видів пільгових 

кредитів, за якими рівень відсоткової ставки коливається в межах 3,5–8,5%, а державні 

кошти для компенсації розподіляються не між банками, а між адміністративно-

територіальними одиницями (департаментами), які наділені правом проведення відбору 

банків-кредиторів на конкурсній основі. 

Форма організації пільгового механізму, яка передбачає фіксацію як рівня пільгової 

ставки, так і обсягу бюджетної компенсації, застосовується в Німеччині. Пільги часто 

надаються в рамках реалізації цільових програм, що відповідають певним пріоритетам 

державної політики в галузі. 

В Австрії до 40% обсягів всіх наданих пільгових кредитів банками країни 

використовується на облаштування та вдосконалення організаційної структури ферм, до 30% 

– на будівництво і реконструкцію житлових і господарських приміщень, більше 10% – на 

механізацію виробництва і тільки 5% – на сприяння реалізації продукції. 

У Великобританії банки при кредитуванні надають перевагу тільки фермерам, у чиїй 

власності знаходиться не менше половини фермерського господарства. 

В банківській практиці США розмір позики не може перевищувати 85% ринкової 

вартості заставного майна фермера-позичальника. Також елементом кредитного механізму 

забезпечення додатковими грошовими коштами сільськогосподарських товаровиробників на 

пільгових умовах варто розглядати програми гарантованих кредитів. Роль держави при 

цьому може полягати як в наданні додаткових безкоштовних гарантій (первинно, без витрат 

бюджетних коштів), так і в організації кредитного процесу із залученням спеціалізованих 

кредитних установ (наприклад, кооперативних іпотечних чи держаних земельних банків). 

Іпотечні банки можуть формувати кредитні ресурси шляхом продажу іпотечних облігацій чи 

закладних. При проведенні таких операцій вони заручаються підтримкою держави 

(наприклад, державної іпотечної установи). Показовим є приклад Данії, де близько 75% 

зобов’язань агрогосподарств сформовані за рахунок довгострокових, забезпечених іпотекою, 

кредитів [3, 5]. 

 Отже, розвиток кредитних відносин в аграрній сфері повинен базуватися на ринкових 

засадах, але з втручанням держави. В Україні було створено Державний земельний банк 

(Постанова Кабміну «Про створення Державного земельного банку» від 02.08.2012 року), 

який повинен ефективно управляти державними землями, фінансово підтримувати 

сільгоспвиробників, підтримувати Державну програму розвитку АПК. Державний земельний 

банк наділений правом купувати, продавати, здавати в оренду земельні ділянки, а також 
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змінювати цільове призначення земельних ділянок. НБУ наділений правом встановлювати 

певні умови видачі банківської ліцензії Держзембанку, регулювати та контролювати його 

діяльність. Це робить створення такого банку правочинним з точки зору додержання Закону 

України «Про банки і банківську діяльність». 
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

На сьогоднішній день в умовах невизначеності зовнішнього середовища та 

внутрішніх умов здійснення управлінської діяльності успішний розвиток та ефективна 

робота вітчизняних підприємств можуть бути забезпечені лише за рахунок проведення 

антикризового управління. 

Антикризове управління є складовою менеджменту підприємства в цілому. 

Антикризове управління – це організовуване управління, спрямоване на найбільш 

оперативне виявлення ознак кризового стану та створення відповідних передумов для його 

своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності окремого 

підприємства, недопущення виникнення ситуації його банкрутства [1, с. 57]. 

До основних принципів антикризового управління належать: постійна готовність до 

можливого порушення фінансової рівноваги підприємства; терміновість реагування на 

окремі кризові явища в фінансовому розвитку підприємства; адекватність реагування 

підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовій рівновазі; повна реалізація 

внутрішніх можливостей виходу підприємства з кризового фінансового становища; 

використання при потребі відповідних форм санації підприємства. 

Антикризове управління має наступні особливості: специфічність мети здійснення, 

управлінського інструментарію; ресурсні та часові обмеження; орієнтацію на розв’язання 

проблем, а не тільки їх зовнішніх проявів; орієнтацію та мінімізацію втрат усіх його 

учасників, власників, кредиторів, персоналу, держави; інноваційний характер [2, с. 42-43]. 

Конкретний зміст антикризових заходів залежить від глибини фінансової кризи. Це 

може бути або система профілактичних заходів, спрямованих на попередження фінансової 

кризи, або система конкретних заходів, спрямованих на виведення підприємства з фінансової 

кризи. 

Про появу кризи на підприємстві майже завжди свідчить розбалансування його 

діяльності, обмежені можливості впливу на фінансово-економічні відносини. Проявом 

кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства є суттєве погіршення структури 

капіталу, платоспроможності, ліквідності та рівня фінансової стійкості. 

Для попередження виникнення кризової ситуації в діяльності підприємства 

проводиться антикризовий моніторинг. У його рамках здійснюється збір і обробка поточної 

інформації, що дозволяє оцінити основні параметри, а також виявити критичні тенденції в 

http://www.dzbank.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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організаційно-виробничій сфері підприємства. Якщо тенденції в організаційно-виробничій 

сфері підприємства не загрозливі, то моніторинг продовжується у звичайному режимі. Якщо 

в результаті аналізу встановлено, що негативні тенденції набувають загрозливого характеру 

– починається здійснення програми із нейтралізації негативних тенденцій [3, с. 35-36]. 

Нейтралізація негативних тенденцій може здійснюватися за допомогою використання 

системи антикризових інструментів, які доцільно розглядати на макро- і макрорівнях. 

Інструменти антикризового управління макроекономічного спрямування поділяють на 

фінансові, структурні та операційні. Інструменти антикризового управління на мікрорівні 

можна вважати спеціальними. Вони застосовуються окремими підприємствами відповідно до 

ситуації, що складається на певний період часу. 

Отже, можна зробити висновок, що кожне підприємство в сучасних умовах 

економічного розвитку повинне самостійно проводити антикризову політику з метою 

запобігання виникненню кризових явищ та попередження банкрутства. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

В даний час ні в кого не викликає сумнівів необхідності постановки на підприємствах 

процесу фінансового планування. Застосування фінансового планування в управлінні 

фінансами підприємства дозволяє не тільки бачити перспективи розвитку підприємства, а й 

адекватно оцінювати можливості підприємства в досягненні поставлених цілей. Фінансове 

планування займає провідне місце в процесі інформаційного забезпечення прийняття різного 

роду управлінських рішень. Фінансове планування являє собою процес складання комплексу 

фінансових планів, що описують, як реалізація наміченої стратегії розвитку впливатиме на 

рух фінансових ресурсів, фінансовий стан і фінансові результати підприємства. 

У сучасній економічній літературі існує досить багато думок з приводу методик 

довгострокового фінансового планування на машинобудівних підприємствах. Так, 

Афанасьєва А. [1] і Романова М. [5] дотримуються у своїх дослідженнях класичної практики 

фінансового планування та бюджетування. Інші ж, Гущина І. [2], Єрмакова Н. [3]. та 

Под'яблонським Л. [4] отожнють фінансове планування з оцінкою не лише внутрішніх, а й 

зовнішніх чинників [2-4]. 

Метою статті є вдосконалення методики довгострокового фінансового планування на 

машинобудівних підприємствах. 

На сучасному етапі управління фінансовими ресурсами підприємств широко 

застосовується бюджетний метод планування. Бюджетний метод планування, заснований на 

плануванні грошових потоків, дозволяє будувати досить достовірні короткострокові 

фінансові плани, що, в свою чергу, призводить до ефективному досягненню тактичних цілей 

підприємства. 

Фінансові менеджери підприємства, складаючи фінансовий план на майбутній період, 

використовують заздалегідь визначену ними методику фінансового планування. Під 

методикою фінансового планування в даному випадку розуміється певна послідовність 

проведення планових розрахунків, а також сукупність застосовуваних при цьому методів 
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фінансового планування. Очевидно, що від обраної методики, ступеня її наукової 

обґрунтованості залежить кінцевий результат процесу фінансового планування. 

Досліджуючи вихідні дані, використовувані в процесі складання фінансового плану на 

різних підприємствах, ми дійшли висновку, що їх можна розділити на три групи: 

1. Дані, що встановлюються керівництвом підприємства, як правило, власниками або 

топ-менеджерами, і іншими уповноваженими на те органами, наприклад, банками, 

податковими органами, постачальниками і т. д.. 

2. Прогнозні дані (дані, одержувані в результаті статистичного або експертного 

прогнозування). 

3. Розрахункові дані (розраховуються при складанні фінансового плану). 

Необхідно відзначити, що встановлюються керівництвом підприємства і одержувані в 

результаті різних прогнозів дані часто виступають базою для обчислення розрахункових 

даних. Саме сукупність вихідних даних, наявних у розпорядженні фінансових менеджерів 

перед складанням фінансового плану, визначає, які методи фінансового планування і в якій 

послідовності будуть використовуватися при складанні фінансового плану [1, c.43]. 

Однак у цієї методики є істотний недолік, який полягає в тому, що при складанні 

фінансового плану на майбутній період не враховується обсяг вкладених в оборотні активи 

грошових коштів. Це викликано відсутністю можливості зробити висновок про те, скільки 

саме буде продано товару в натуральному вираженні, за цінами собівартості або за цінами 

продажів. Вельми скрутним є розрахунок планового прибутку, так як на абсолютне значення 

планового прибутку впливає не тільки націнка, а й оборотність оборотних активів. Важко 

визначити, як на плановий прибуток буде впливати обсяг додатково залучаються власних і 

позикових фінансових ресурсів.  

У зв'язку з цим постає питання, який показник використовувати в якості базового для 

проведення планових розрахунків при складанні довгострокового фінансового плану. 

Розглядаючи різні показники, автор дійшов висновку, що на роль основоположного 

показника при фінансовому плануванні на тривалий період доцільніше застосовувати один з 

підвидів показника рентабельності інвестицій (ROI), а саме показник рентабельності 

вкладень в оборотні активи, в міжнародній практиці більш відомого як показник ROCA 

(Return on Current Assets) [2, c.143]. 

Значення даного показника можна досить достовірно екстраполювати на тривалий 

період, так як в тривалому періоді значення показника рентабельності, нехай і усереднене в 

деякій мірі, має досить стабільний характер і, як наслідок, високу прогнозованість. Показник 

ROCA показує залежність прибутку, отриманого від продажу певної товарної групи, від 

вартісної величини оборотного капіталу, вкладеного в цю товарну групу [3, c.99].  

Таким чином, представляється очевидним, що застосування у фінансовому плануванні 

саме показника рентабельності вкладень в оборотний капітал (ROCA) є не тільки можливим, 

але і вельми доцільним. 

Основою будь-якої методики планування, в тому числі і методики довгострокового 

фінансового планування, виступає так звана послідовність планових розрахунків. Дана 

послідовність описує, яким чином з наявних вихідних даних визначаються планові значення 

необхідних економічних величин [4, c.111].  

Крок 1. Розрахунок планового маржинального і чистого прибутку. Розрахунок 

планового маржинального прибутку проводиться на підставі даних про обсяг грошових 

коштів, що плануються до вкладення в оборот, і даних про рентабельність вкладених в 

оборот в цьому ж плановому періоді грошових коштів. Розрахунок планового 

маржинального прибутку відбувається шляхом множення значення рентабельності 

оборотного капіталу (ROCA) на обсяг вкладених в обіг на початку планового періоду 

грошових коштів [5, c.121]. 

Крок 2. Розрахунок значень змінних витрат і виручки від реалізації продукції. 

Отримавши, виконуючи крок 1, значення маржинального прибутку, з'являється можливість 

розрахувати значення змінних витрат. В даному випадку значення змінних витрат 
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розраховується як відношення отриманого маржинального прибутку до встановленої 

керівництвом підприємства націнки. 

Крок 3. Планування залучення позикових ресурсів. Обсяг позикового капіталу 

визначається виходячи з відомої заздалегідь планової величини власного капіталу, на основі 

нормативного значення коефіцієнта співвідношення власного і позикового капіталу, а також 

виходячи із значення рентабельності всіх активів або оборотного капіталу. 

Крок 4. Планування руху грошових коштів. Розрахована при здійсненні кроку 2 

виручка являє собою основний приплив грошових коштів по поточній діяльності. У відтоки 

грошових коштів повинні бути включені планові значення постійних витрат і витрати на 

створення товарно-матеріальних запасів. 

Отже, запропонована методика довгострокового фінансового планування може 

застосовуватися на більшості комерційних підприємств як виробничого, так і торговельного 

профілю при складанні фінансового плану на тривалий період. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Рентабельна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки значною мірою 

залежить від того, наскільки вірогідно їх менеджери передбачають далеку й близьку 

перспективу розвитку, тобто від прогнозування. Прогнозування відіграє особливу роль у 

забезпеченні стабільної діяльності підприємства, оскільки воно пов'язане з формуванням, 

розміщенням та використанням ресурсів, отриманням прибутку на вкладений капітал, 

визначенням альтернативних шляхів розвитку, щоб вчасно запобігти економічним ризикам. 

Прогнозування - це досить потужний інструмент ведення підприємницької діяльності. 

Необхідність прогнозування зумовлена ще й тим, що воно здійснюється безперервно в міру 

надходження нової інформації і дає обґрунтовані оцінки шляхів розвитку керованого об'єкта. 

На відміну від планування, прогнозування переважно спрямоване в майбутнє і, 

будучи складовою планування, суттєво відрізняється від останнього. Прогнозування - це 

система наукових досліджень кількісного та якісного характеру, спрямованих на з'ясування 

тенденцій розвитку об'єкта і пошук оптимальних шляхів досягнення цілей цього розвитку. 

Прогноз ( від грецьк. - prognosis - передбачення) - це імовірнісне судження щодо стану будь-

якого об'єкта або явища в майбутньому відносно високим ступенем достовірності, зроблене 

на спеціальних наукових дослідженнях. Прогнозування застосовується на попередньому 

(передплановому) етапі розроблення та сприяє виробленню концепції економічного розвитку 

об'єкту або явища на плановий період. Воно відіграє певну роль і на етапі реалізації плану, 

при оцінюванні досягнутих результатів пошуку можливостей та напрямів додаткових 
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управлінських впливів, призначених для ліквідації відхилень від окресленої планом 

траєкторії розвитку [1, с.160]. 

Як стверджують автори М.Т. Пашута та А.В. Калина, прогноз - це пошук 

реалістичного й економічно виправданого рішення. Прогнозування виявляє процеси, які слід 

ураховувати в майбутньому періоді, і дозволяє обґрунтувати заходи щодо активного впливу 

на них. Необхідність прогнозування спричиняється тим, що майбутнє не визначене й ефект 

багатьох рішень, які приймаються зараз, протягом певного часу не відчувається. Тому точне 

передбачення майбутнього підвищує ефективність процесу прийняття рішень [4, с.6]. 

Прогнозування дозволяє менеджерам підприємств не тільки передбачати далеку та 

близьку перспективи свого розвитку, а й запропонувати альтернативні шляхи та строки 

виконання своїх комплексних програм. Комплексна програма - це система взаємозв'язаних 

між собою за змістом, строком, ресурсами та місцем проведення заходів, дій, які скеровані на 

досягнення єдиної мети, вирішення загальної проблеми. У комплексній програмі наведені її 

цілі, шляхи і способи вирішення програмної проблеми [3, с.481]. 

Прогнози застосовуються як плани-орієнтири. У ринковій економіці поширене 

прогнозування попиту, ринкової кон'юнктури. 

Прогнозування попиту - передбачення майбутнього попиту на товари і послуги з 

метою кращого обґрунтування відповідних виробничих планів. Воно поділяється на 

короткострокове (кон'юнктурне), середньострокове та довгострокове. 

Прогнозування ринкової кон'юнктури - передбачення економічної ситуації, яка може 

скластися на ринку в майбутньому. Вона характеризується рухом цін, відсоткових ставок, 

валютного курсу, заробітної плати, дивідендів, а також динамікою виробництва та 

споживання [5, с.481]. 

Розробка прогнозів для підприємства припускає використання різних конкретних 

методів: метод експертних оцінок, методи логічного моделювання, методи математичного 

моделювання, нормативний метод. Як правило, при економічному прогнозуванні має місце 

комбінування методів. 

Дослідження методології прогнозування - одне з найактуальніших завдань 

економічної науки, а практична розробка прогнозів - один з найважливіших напрямів 

удосконалення внутрішньофірмового планування. 

Прогноз, який орієнтовано на вирішення будь-якого з цих завдань, повинен 

задовольняти одній умові - тривалість інтервалу часу, на який розповсюджується прогноз, 

слід обирати таким чином, щоб після отримання прогностичних оцінок вистачило б часу на 

прийняття управлінського рішення і його ефективну реалізацію. 

Як стверджує Г.О. Швиданенко економічне прогнозування охоплює три основні 

сфери Це: динаміка ресурсів - природних, демографічних, національного багатства, розвиток 

науково-технічного прогресу; загальноекономічна динаміка - темпи і фактори зросту 

структурні зрушення, розвиток окремих галузей; суспільні потреби - особисті, виробничі, 

загальнодержавна типова послідовність дій при прогнозуванні передбачає: постановку 

завдання прогнозу; аналіз об'єкта прогнозування; вибір методу прогнозування; розроблення 

прогнозу; аналіз результатів, одержаних при розробленні прогнозу [2, с.160]. 

Ефективне функціонування підприємства в сучасних умовах неможливе без 

використання в управлінні методів прогнозування. Саме прогнозування є ефективним 

інструментом при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, дає імовірнісне 

припущення про можливий стан підприємства в майбутньому. 

Наявність прогнозу дає змогу уникнути помилкових рішень, запобігти небажаним 

подіям. Отже прогнозування є одним із засобів розробки стратегії управління 

підприємством. 
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Трансформаційні процеси, що відбуваються у вітчизняних підприємствах, багато в 

чому пов’язані з фінансами. Аналіз грошових потоків, пошук ефективних джерел 

фінансування, вигідних інвестиційних рішень, розробка облікової і податкової політики – усе 

це виходить на перші місця в діяльності сучасних підприємств. Особливо важливим є 

розробка фінансової стратегії для забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних 

умовах, що обумовлює необхідність серйозного аналізу проблем і вироблення практичних 

рекомендацій у цій сфері діяльності. 

Слід зазначити, що на питання суті та принципів функціонування фінансових ресурсів 

в економічній літературі немає однозначної відповіді. Проте переважає визначення 

фінансових ресурсів, що відображає грошові доходи і нагромадження, призначені для 

виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат та забезпечення соціально-

економічного розвитку підприємства. Дослідженням сутності, джерел формування та 

напрямів використання фінансових ресурсів підприємства займались такі вітчизняні вчені-

економісти: Білик М. Д., Василик О. Д., Даниленко А. І., Опарін В. М., Загородній А.Г., 

Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші. 

Метою статті є визначення ролі фінансових ресурсів підприємства, а також стратегії 

оптимізації та вдосконалення структури управління ними для продуктивної роботи 

підприємства. 

 Прийняття управлінських рішень стосовно процесу формування фінансових ресурсів 

є одним із найважливіших завдань фінансового менеджменту підприємства в частині 

управління фінансовими ресурсами. Результатом втілення цих рішень є створення з 

відповідних джерел ресурсної бази суб'єкта господарювання [1]. 

Підприємство може функціонувати за таких варіантів структури фіфнансових 

ресурсів: 

- власних ресурсів, якщо їхня питома вага становить не менше 75-80%; 

- змішаного фінансування - частки власних та залучених фінансових ресурсів майже 

рівні; 

- за рахунок залучених ресурсів, якщо їх питома вага перевищує 55-60% загальної 

ресурсної бази [2]. 

Незалежно від розміру, форми власності та інших передумов, будь-яке підприємство 

при формуванні фінансової стратегії повинно орієнтуватися на наступні її етапи: 

1) планування та прогнозування грошових потоків: складання відповідних внутрішніх 

документів (бюджет грошових потоків, плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний 

календар тощо); 

2) затвердження та впровадження бюджету грошових потоків (дотримання його при 

організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності); 

3) контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про 

рух грошових коштів; 
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4) корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов 

реалізації бюджету грошових потоків [3]. 

Під час формування фінансової стратегії підприємство повинно особливу увагу 

приділити наступним завданнями: 

1) збільшення та прискорення формування вхідних грошових потоків підприємства; 

2) оптимізація формування вихідних грошових потоків підприємства в часі; 

3) прогнозування та планування резерву ліквідності; 

4) зменшення фінансових ризиків [1].  

 Отже, під час фінансової кризи підприємствам стає все важче забезпечити себе 

фінансовими ресурсами. Основою фінансової стратегії є пошук, раціональне використання й 

управління структурою фінансових ресурсів (капіталу) підприємства з метою підвищення 

його платоспроможності та фінансової стійкості. Фінансова стратегія є спрямовуючим 

вектором управління підприємством, і без її належного формування практично неможливо 

оминати фінансові проблеми під час здійснення виробничо-господарської діяльності у 

сучасному конкурентному ринковому середовищі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Зміни, які відбуваються в результаті господарських процесів, іноді призводять до 

розбіжностей між обліковими даними, які відображають рух і наявність господарських 

засобів і джерел, а також їх фактичною наявністю. Наявність такого роду відхилень можна 

з'ясувати лише шляхом проведення інвентаризації. 

Інвентаризація з однієї сторони виступає як елемент методу бухгалтерського обліку, а 

з іншої як техніка (технічний прийом) її проведення. 

Інвентаризація - це спосіб встановлення фактичної наявності та стану цінностей на 

певну дату за допомогою реєстрації, вимірювання, зважування і т. д. з подальшим 

порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерських записів [4]. 

Для бюджетних установ та комерційних підприємств з 01.01.2015 року діють єдині 

правила проведення інвентаризації, які встановлені Положенням про інвентаризацію активів 

та зобов’язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. Це 

положення замінило Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та 

інших статей балансу бюджетних установ від 30.10.1998 р. № 90. 

Згідно Положенню, інвентаризацію проводять суцільним методом та охоплюють все 

майно бюджетної установи незалежно від його місцезнаходження. Тобто, всі види активів та 

зобов’язань, у тому числі майно, що передано у прокат, оренду або майно, що перебуває на 

реконструкції, модернізації, консервації, ремонті, у запасі чи резерві, незалежно від його 

технічного стану. 

Також інвентаризації підлягають активи та зобов’язання, що обліковуються на 

позабалансових рахунках. Це матеріальні цінності що не належать установі, але знаходяться 

в її користуванні, розпорядженні або на зберіганні, умовні активи та зобов’язання, бланки 

документів суворої звітності та інші активи. 
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Форми та порядок оформлення документів, які складають при проведені 

інвентаризації в бюджетних установах та при підбитті її підсумків, були наведені в 

Інструкції №90. В Положенні ж зазначено, що бюджетні установи оформлюють результати 

про проведення інвентаризації за формами, визначеними законодавством. Оскільки форми 

таких документів затверджені в Інструкції № 90, то доцільно застосовувати саме ці форми, 

до того моменту, поки Мінфін не затвердить нові документи для оформлення результатів 

інвентаризації. 

Деяких змін зазнали вимоги до завершального етапу інвентаризації – підбиття 

підсумків та відображення результатів інвентаризації в обліку. Головна зміна – це зменшення 

строку затвердження протоколу інвентаризаційної комісії. Якщо Інструкція № 90 

передбачала, що цей документ керівник установи повинен затвердити не пізніше ніж через 

10 днів після закінчення інвентаризації, то Положенням передбачено затвердити такий 

протокол протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації. 

Отже, порядок проведення інвентаризації в бюджетних установах регулюється 

Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань. Це Положення встановлює єдині 

вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами і 

організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Інтеграція України у світову економічну спільноту пов'язана з інноваційним 

економічним зростанням та розвитком конкурентного середовища. В епоху глобалізації та 

інтернаціоналізації економіки одним з основних критеріїв, який визначає місце країни в 

міжнародному економічному просторі, є конкурентоспроможність національних 

товаровиробників. 

Проблематиці дослідження проблем конкурентоспроможності підприємств в умовах 

глобалізації присвячено багато праць. Серед них доцільно відзначити Ж.-Ж.Ламбека, 

М.Портера, С.Фішера, Д.Хайєка. Цікаві та ґрунтовні публікації у сфері міжнародної 

конкурентоспроможності належать І.Бураковському, В.Геєцу, Б.Губському, М.Дудченку, 

Ю.Козаку, А.Кредісову, М.Крижановському, Д.Лук’яненку, Ю.Макогону, В.Новицькому, 

В.Оніщенку, Є.Панченку, Ю.Пахомову, а також іншим авторам. 

Метою статті є дослідження проблем оцінки конкурентоспроможності підприємств в 

умовах інтернаціоналізації та глобалізації, а також визначення основних напрямків розвитку 

до підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. 

Сутність поняття національної конкурентоспроможності визначають як становище 

національного товаровиробника на внутрішньому й зовнішньому ринках, зумовлене 
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економічними, соціальними й політичними факторами. В умовах відкритої економіки 

конкурентоспроможність також може бути визначена як здатність національного 

підприємства протистояти міжнародній конкуренції на власному та світовому ринках [1]. 

У глобальному розрізі конкурентоспроможність підприємств набуває різних значень, 

а саме: 

- по-перше, конкурентоспроможність галузі є відображенням характеру 

галузевої конкуренції на національному та міжнародному ринках; 

- по-друге, конкурентоспроможність галузі є складовою багаторівневої 

економічної категорії «конкурентоспроможність» поряд із конкурентоспроможністю товару, 

підприємства, регіону, національної економіки; 

- по-третє, поняття конкурентоспроможності галузі набуває сенсу лише за умови 

наявності на ринку конкуруючих суб’єктів (в умовах відкритої економіки та сприятливого 

інвестиційного клімату). 

Загострення конкурентної боротьби у глобалізованому світі закономірно висуває на 

перший план проблеми конкурентоспроможності не лише на макро- чи мікрорівнях, а й на 

мезорівні, тобто у регіональному вимірі. Сучасне суспільство налаштоване на успіх. У цьому 

сенсі конкурентоспроможність – це здатність перемагати в умовному змаганні за блага, які 

задовольняють потреби, сформовані цінностями, що поділяють, у даному разі, мешканці 

регіонів. 

Однією з головних проблем є дефіцит фінансового (грошового) капіталу, який є у 

розпорядженні фінансових інститутів і реального сектору економіки, оскільки рівновага 

регіонального ринку досить нестійка. 

Така нестійкість зумовлюється факторами ціноутворення. Серед них – невідповідність 

цін на ресурси (насамперед на енергоносії) і транспортних тарифів природним умовам і 

панівним у країні ресурсоємним технологіям. Слід усунути диспаритет цін, у результаті 

якого значна частина виробництв стала нерентабельною і припинила функціонування[2]. 

У сучасних умовах особливої ваги набуває інвестиційне забезпечення 

конкурентоспроможності. Значний брак інвестиційних ресурсів є наслідком нерозвиненості 

інфраструктури ринку капіталу та низької привабливості економіки українських регіонів для 

закордонного інвестора. 

Дієвим механізмом активізації інноваційної діяльності на регіональному рівні має 

стати створення фінансово-інноваційних груп, які складатимуться, як правило, з фінансової 

та наукової установ, а також підприємства. 

Важливим фактором для успішного розвитку економіки є продумана маркетингова 

політика як країни в цілому, так і регіональних та муніципальних утворень. 

Таким чином, ми визначили основні напрями розвитку до підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на національному та світовому ринках. 

Найважливішим чинником, вважаю є сприятливий інвестиційний клімат, який є запорукою 

привернення іноземних інвестицій в національну економіку. Для підвищення інвестиційної 

привабливості необхідний загальний розвиток економіки та зміцнення позицій на 

міжнародному рівні. 
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УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Сучасні перенасичені товарами ринки характеризуються гострою конкуренцією, саме 

тому маркетингова діяльність підприємств на ринках має починатися з маркетингових 

досліджень. 

Найкращим помічником в успішній роботі підприємства і прийнятті правильних 

управлінських рішень в умовах сучасної України – є інформація. Маркетингові дослідження 

є важливою умовою, що дає змогу отримати відповіді на найрізноманітніші питання.  

Маркетингові дослідження ринку – це систематичний і послідовний збір, 

відображення та аналіз даних з різноманітних аспектів маркетингової діяльності. За 

допомогою маркетингових досліджень через інформацію відбувається зв'язок маркетологів з 

усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу, а саме з ринками, конкурентами та 

споживачами. 

В сучасній літературі існують десятки видань провідних фахівців з маркетингу, де 

досить активно аналізується поняття «маркетингові дослідження», їхні цілі та завдання, 

напрями, процес здійснення даних досліджень. Передусім, аспекти маркетингових 

досліджень прослідковують у іноземних науковців: Ф. Котлер, В. Вонга, К. Нареш, Д. 

Сондерса, а також вітчизняних авторів Н.Косар, О. Мних, О Сороки та інших [1]. 

Метою статті є дослідити основи українського ринку маркетингу, визначити 

проблеми та запропонувати шляхи вирішення виявлених проблем. Тенденції розвитку 

українського ринку маркетингових досліджень в цілому не збігаються зі світовими 

тенденціями, так як ми все ще відстаємо від них. 

Це відставання проявляється досить чітко не в дослідницьких методиках, а в методах 

збору інформації. Якщо в Україні все більше попитом починає користуватися метод збору 

інформації за допомогою телефонних інтерв'ю (CATI), який повинен прийти на зміну 

інтерв'ю "обличчям–до–обличчя", то на Заході домінування CATI над інтерв'ю "обличчям–

до–обличчя" – це вже пройдений етап. У країнах Західної Європи та США намітилася 

яскраво виражена тенденція зменшення обсягів досліджень, що проводяться за допомогою 

методу CATI, і при цьому все більш популярними стають дослідження CAWI, тобто онлайн–

інтерв'ю. Для України цей метод залишається відносно далеким майбутнім [2]. 

Причини неефективного маркетингу часто криються в структурних проблемах, а саме: 

роз'єднаність маркетингу і підрозділів фірми. Для ефективності ринкової діяльності 

необхідно, щоб такі ключові підрозділи компанії як фінанси, збут і маркетинг діяли по 

єдиній стратегії; невідповідність структури і стратегії. Структура відділу маркетингу 

повинна відповідати стратегії компанії. Хороший план маркетингу містить пункт і про 

структурні зміни [3]. 

Серйозною проблемою є і внутрішня взаємодія (комунікаційна проблема), а саме: 

відсутність керованих інформаційних потоків. Нормальне функціонування служби 

маркетингу вимагає добре налагоджених інформаційних потокових процесів, насамперед, 

всередині компанії; внутрішні комунікації і внутрішнє позиціонування. Неможливо 

реалізувати програму маркетингу без підтримки всього колективу компанії в цілому; 

комунікації з керівництвом. Розробивши програму маркетингу, необхідно її затвердити у 

керівництва [4]. 
  Рух у напрямку розвитку ефективного маркетингу, який має здійснюватися 

професійно підготовленими менеджерами, здатними координувати діяльність підприємства, 
орієнтуючи її на задоволення споживчих потреб на підприємствах не тільки малого, а й 
середнього та великого розміру, пов'язане з підготовкою таких менеджерів. Вирішення цієї 
задачі передбачає розвиток системи вищої освіти в галузі менеджменту та маркетингу, 
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здатної виховати українських менеджерів відповідно до стандартів розвинених країн 
Західної Європи, одночасно володіючи знаннями та навичками роботи в специфічних умовах 
трансформаційної економіки. 

Проте, слід зазначити, що розвиток ринкових відносин в Україні в цілому та 
підвищення конкурентоспроможності окремих галузей призвели до того, що підприємства 
все частіше використовують результати маркетингових досліджень при прийняті 
управлінських рішень. На ринку спостерігається як зростання числа замовлень на 
маркетингові дослідження, так і кількість фірм, які пропонують ці послуги [5]. 

Тому, для ефективного формування інструментарію конкурентних переваг на 
сучасному етапі розвитку економіки необхідно налагоджувати систему маркетингових 
досліджень, що забезпечує ухвалення ефективних стратегічних та поточних рішень щодо 
формування конкурентних переваг окремих продуктів та підприємства в цілому. 

Список літератури: 
1. В. Пилипенко. Ринок маркетингових досліджень: становлення і проблеми розвитку 

// Маркетинг в Україні. – 2010. – № 11. – с. 23. 
2. І.В. Лилик. Ринок маркетингових досліджень в Україні: експертна оцінка та 

аналізУАМ // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3. – с.7. Економічні проблеми сталого 
розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті 
проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 24 – 26 квітня 2013 р.) : у 4 т. / за заг. ред.  
О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 4. – C. 68-69. 

3. Длігач А. Тенденції розвитку маркетингу в Україні// Маркетинг в Україні.- 2005.- 
№2.– с.46. 

4. О. Житник. Зміни грядуть? Маркетингові дослідження очима експкртів: результати 
проекту MarketView // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 5. – с. 31 

5. О. Житник. Плюси і мінуси дослідницького ринку: результати “MarketView 2010: 
Ukraine ” // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 5. – с. 12 

 

Кулачко Марія 
Наук. кер.: к.е.н., ст. викл. Кушнір С.О., 

 

ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ 
В процесі розвитку будь-якої країни важливу роль відіграють інвестиції. Але для 

кожного інвестора актуальною залишається проблема ризиків. Проблемою мінімізації 
інвестиційних ризиків цікавились багато науковців. Внесок в її вирішення зробили такі 
економісти, як Бланк І. О., Бочаров В.В., Карпінський Р.Л., , Кириченко О.А, Мокридін  
Р.Ю., Щукін Б. М. та інші. Але через те, що інвестиційна діяльність в нашій країні 
знаходиться в процесі становлення та розвитку, для українських підприємців проблема 
передбачення інвестиційних ризиків ще потребує вирішення. 

Необхідною умовою для подальшого розвитку підприємств є можливість управляти 
інвестиційним ризиком. Вона включає в себе здатність передбачати всі фінансові витрати, а 
у випадку настання негативних фінансових результатів – уміння нейтралізувати 
несприятливі наслідки. Впровадження системи управління ризиками в систему управління 
підприємством дозволило б досягти запланованих результатів реалізації інвестиційних 
проектів та підвищити якість реалізації проектів. Ефективна організація управління ризиком 
дає змогу з високою ймовірністю спрогнозувати настання ризикової події і вжити необхідних 
заходів щодо зниження рівня ризику[4, с.521-525].  

Процес управління ризиками передбачає собою низку дій, що поетапно допомагають 
мінімізувати негативні наслідки [2, с.60-62]: 

1. Визначення причини виникнення ризику 
2. Аналіз та оцінка ризику 
3. Пошук методу управління ризиком 
4. Використання обраного методу (методів) 
5. Аналіз отриманих результатів  
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До найпоширеніших методів управління ризиками можна віднести уникнення ризику, 

тобто заздалегідь прийняте рішення уникнути будь-якої можливості виникнення ризику; 

попередження збитків – дії, що несуть за собою мінімізацію виникнення ймовірних втрат; 

взяття ризику на себе – покриття усіх можливих витрат власними ресурсами; перенесення 

ризику на інших осіб [1, с.432-433].  

Перелічені способи управління ризиками включають в себе перенесення частки 

ризику або його цілком на інших осіб. Він відноситься до тих типів ризику, де фінансова 

система відіграє одну з провідних ролей. Важливий метод перенесення ризику являє собою 

продаж активів, що є його джерелом. Але ми розуміємо, що він не завжди може бути 

використаний, тому що активи є джерелом не тільки ризику, ал еще й прибутку. Тому в 

процесі керування фінансовою діяльністю підприємства раціонально було б використовувати 

методи перенесення ризику, які за спільними рисами можна об’єднати у три групи , такі як 

хеджування, страхування і диверсифікація. Хеджування розглядають як діяльність, що 

спрямована на утворення охорони від можливих збитків у майбутньому. Частіше всього при 

хеджуванні дія, що застосована для зниження ризику, пов’язаного із втратами, в тому числі 

призводить до неспроможності отримання доходу. Страхування в свою чергу включає в себе 

оплату страхового внеску чи премії, тобто ціни, яку необхідно заплатити за страхування; для 

того, щоб запобігти будь-яким економічним втратам. Суб’єкт оформлює страховий поліс і 

разом з тим дає свою згоду на певні витрати (страховий внесок, що сплачується за поліс). 

Натомість він запобігає ризику втратити значно більше коштів чи майна у разі відсутності 

страхування. Диверсифікація має ціль розділити капітал серед багатьох ризикованих активів 

замість знаходження всіх капіталовкладень лише в одному з них. Отже, диверсифікація 

зменшує ймовірність ризику, а в деяких випадках зовсім уникає її[2, c.65-68]. 

Важливо зазначити, що жоден з методів управління ризиками та їх запобігання не є 

ідеальним та не дає стовідсотковий результат. Тому для кожного підприємства є важливим 

вибір найефективнішого з них. Це можливо зробити або за допомогою практичного 

використання декількох з них, або вивчаючи досвід інших підприємств, як вітчизняних так і 

міжнародних [3, с.53-57]. 

Отже, велика об'єктивна значимість інвестиційних ризиків, а також складна та 

своєрідна специфіка формування і функціонування сучасної української економіки роблять 

надзвичайно актуальними проблеми з вдосконалення управління таких ризиків. Ефективне 

керування інвестиційним ризиком вимагає застосування певних методик і класифікацій, які 

сприяють оптимізації процесу прийняття необхідних в подальшому управлінських рішень, 

що пов'язані з інвестиційними ризиками та знаходження шляхів їх мінімізації та усування. 
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ТОВАРНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

Рівень розвитку машинобудівних підприємств та їх комплексів, які являють собою 

капіталомісткі, енергоємні та ресурсномісткі структури, багато в чому залежить від реалізації 

товарної політики. Розглядаючи поточний стан вітчизняних машинобудівних підприємств 

можна зробити висновок, що існує необхідність наукового підходу до методів, інструментів, 

концепцій і технологій маркетингових рішень на підприємстві. Вагомий внесок в цю сферу 

внесли багато відомих науковців. Слід зазначити праці як Ансоффа І., Котлера Ф., Мозгового 

О.І., Старостіної А.А., Тимофєєва В.М.  

Формування ефективного товарного ассортименту машинобудівної промисловості 

можливе лише за умови вірного застосування необхідних методів управління товарною 

стратегією підприємства. Обрання необхідних методів створення товарної політики 

машинобудівного підприємства повинно спиратися на низку методологій та принципів, 

реалізація яких дозволяє забезпечити створення дієвої товарної стратегії [1, c.75-76]. Серед 

принципів можна виділити наступні: 

 принцип довгострокової стратегічної орієнтації; 

 принцип синергізму; 

 принцип стратегічної гнучкості. 

Принцип довгострокової стратегічної орієнтації включає в себе створення товарної 

тактики машинобудівельного підприємства на основі постійних внесень інноваційних рішень 

та оптимізації асортименту продукції для формування довгострокової фінансової та ринкової 

стійкості підприємства в нестійких економічних умовах сучасності [2, c.172]. 

Принцип синергізму формується на основі утворення взаємного доповнення та 

підтримки різних видів продукції або їх груп в товарному портфелі підприємства з метою 

формування інвестиційного клімату підприємства та розвитку фінансового потенціалу 

оновлення асортименту продукції [2, c.172].  

Принцип стратегічної гнучкості складається з появи динамічної товарної політики 

підприємства. За основу в цьому методі взяте оптимальне співвідношення асортиментних 

позицій різного рівня ризику для створення стійкості підприємства на ринку продукції за 

умов мінливого зовнішнього середовища [2, c.173].. 

 Але більшість відомих нам методів формування асортименту продукції торгового 

підприємства не є пристосованими до існуючих потреб українських підприємств. Вітчизняні 

комплекси мають певну специфіку їх використання та не беруть до уваги усі можливі 

зовнішні та внутрішні фактори [3, c.113-115].  

Обґрунтованість, ефективність та необхідність асортиментної товарної політики в 

машинобудуванні у великій ступені залежать від маркетингової політики підприємства. Для 

цього процесу використовуються певні економічні принципи маркетингу, до яких відносимо 

конкурентоспроможність продукції, попит на продукцію, розмір пропозиції та ринкову 

сегментацію. Використання цих головних принципів дозволяє розраховувати ринковий та 

виробничий потенціали окремих видів товарів, які потім необхідно буде затвердити, як 

основу асортиментної товарної політики окремого машинобудівного підприємства і галузі в 

цілому [4, c.5-6]. 

Орієнтованість промислового підприємства машинобудівельної галузі на торгову 

стратегію, а не на виробництво дає цьому підприємству можливість виходити не із 

внутрішніх можливостей, де за ціль господарської діяльності ми маємо ув'язування 

загальних ресурсів з вимогами виробництва, а із зовнішніх ринкових можливостей. За цих 

умов, завданням господарської діяльності можемо вважати ув'язування загальних ресурсів з 

вимогами й можливостями ринку. Підприємство машинобудівної галузі, яке має за мету 

отримувати в довгостроковому періоді прибуток і отримати та закріпити своє стійке 
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положення на ринку продукції, повинно прагнути до повної інтеграції маркетингу в свою 

господарську діяльність. У цьому зв'язку велике значення має маркетингова стратегія збуту 

продукції. 
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ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В РИНКОВИХ УМОВАХ 

В статті розглядаються основні засади функціонування ринку туристичних послуг, 

аналізується сучасний стан туристичної індустрії України, надаються пропозиції щодо 

сприяння залученню іноземних туристів до України. 

На початку XXI століття туризм характеризується стрімким та динамічним розвитком, 

нарощуючи обсяги послуг, підвищуючи якість і культуру обслуговування.  

Успіх туризму зумовлений тим, що в його основі лежить задоволення постійних 

прагнень людства пізнати навколишній світ. Для багатьох туризм уже не розкіш, а природна 

необхідність. Туристична діяльність в Україні сприяє розвитку тих територій, де є 

рекреаційні ресурси і немає перспектив для промисловості. Завдяки розвитку туристичної 

галузі стало можливим підвищення життєвого рівня населення, розвиток інформаційних та 

інших технологій, транспорту, громадського харчування, сфери розваг, водночас 

забезпечується збереження та відновлення пам'ятників історії, архітектури, культури [1].  

Україна з перших днів незалежності впевнено стала на шлях створення власної 

туристичної індустрії, що являє собою сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності 

(готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, 

транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та 

перевезення туристів,-проголосивши туризм пріоритетною галуззю розвитку економіки.  

З точки зору економічної діяльності туризм, з одного боку, визначається попитом і 

споживанням туристичних послуг, а з іншого боку, - належить до товарів і послуг, які 

виробляються з метою задоволення цього попиту. Туристичний попит – це суспільна потреба 

в туристичному продукті, а туристична пропозиція – сукупність виробничих можливостей 

підприємств, спроможних надати туристичний продукт. Ринок туристичних послуг – це 

система світових господарських зв'язків, де здійснюється процес перетворення туристсько-

екскурсійних послуг на грошові кошти і зворотне перетворення грошових коштів на 

туристсько-екскурсійні послуги.  

Ефективне функціонування ринку туристичних послуг зумовлене виконанням його 

суб’єктами слідуючих умов:  

- вільна конкуренція виробників туристичного продукту;  

- наявність ринку збуту туристичного продукту;  

- наявність вільного ринку отримання послуг споживачами;  
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- забезпечення однаковими умовами в області якості і безпеки продукту, що 

випускається;  

- обґрунтована ціна на туристичний продукт.  

Туристичний ринок є відкритою системою, на яку впливає безліч факторів таких як 

природні, соціально-економічні, політичні. Розрізняють наступні внутрішні чинники, що 

впливають на формування ринку туристичних послуг: рівень соціально-економічного 

розвитку країни (зайнятість населення, демографічна ситуація, міграційні процеси, розвиток 

сферипослуг та транспорту, галузей виробництва, НТП, розселення населення, історичні 

чинники формування економіки, структура населення); якість життя населення (соціально-

культурні, житлово-побутові, екологічні умови життя, рівень прибутків населення тощо); 

соціально-політична ситуація (суспільний устрій, розвиток громадсько-політичного життя та 

інше). До зовнішніх чинників впливу на формування та функціонування туристичного ринку 

можна віднести економічну та політичну стабільність держави, її участь в міжнародних 

організаціях різного рівня та типу, характер двосторонніх відносин, ступінь інтегрованості в 

світогосподарську систему, а також моду та імідж [2].  

Державна туристична адміністрація України приділяє велику увагу розвитку 

співробітництва з Європейським Союзом з огляду на можливості просування національного 

туристичного продукту на європейському ринку, залучення до інформаційного простору, 

передового досвіду організації туристичної діяльності, посилення євроінтеграційних 

процесів у державі.  

Серед найважливіших кроків євро інтеграційної діяльності у галузі туризму є 

вдосконалення системи забезпечення фінансування. Прийняття бюджетної програми 

“Забезпечення міжнародної діяльності Державної туристичної адміністрації України” [3] 

передбачає наступні видатки на:  

- адаптацію законодавства України у сфері туризму до директив і стандартів ЄС;  

- розбудову інституційних зв’язків з державами-членами ЄС;  

- здійснення підготовки кадрів з питань євроінтеграції центральних і місцевих органів 

виконавчої влади в сфері туризму, враховуючи навчання та стажування у спеціалізованих 

навчальних закладах держав-членів ЄС;  

- проведення в Україні міжнародних спеціалізованих семінарів, конференцій із 

залученням вітчизняних та іноземних організацій для вивчення передового досвіду 

організації туристичної діяльності, освоєння туристичних ринків, визначення перспектив 

розвитку новітніх технологій надання туристичних послуг, формування туристичної 

стратегії та стандартів обслуговування, а також участь у відповідних заходах за кордоном;  

- створення системи пропагування іміджу України як туристичної держави, 

ефективного маркетингу українського туристичного продукту на європейському ринку;  

- інтеграцію інформаційної системи туристичної галузі України до відповідних мереж 

ЄС.  

Сьогодні індустрія туризму України як сукупність підприємств сфери обслуговування 

та інших організацій, діяльність яких спрямована на задоволення попиту на туристичні 

товари та послуги, працює в умовах жорсткої конкуренції, відвойовуючи як національний, 

так і міжнародний ринки.  

В туристичній та курортній сфері України нараховується більше 8,7 тис. туристичних 

підприємств, в тому числі 4,3 тис. ліцензованих туристичних операторів та туристичних 

агенцій, 3,3 тис. санаторно-курортних закладів.  

В 2007 році Україна планувала участь в 11-ти міжнародних виставках за кордоном, 

18-ти міжнародних виставках на теренах України за рахунок коштів державного бюджету 

[4].  

На сьогодні існують всі необхідні передумови для розвитку галузі туризму в Україні. 

Однак для збільшення залучення іноземних туристів необхідно вжити заходів, таких як 

усунення перешкод, пов’язаних з різними формами власності туристичних підприємств, 

незадовільним управлінням, спричиненим відсутністю відповідно до підготовлених 
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кваліфікованих кадрів, будівництво нових туристичних об’єктів з високим рівнем комфорту, 

розширення спортивно-рекреаційних послуг, підвищення якості лікувальних послуг, 

розширення спектру пропонованих побутових послуг. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Сучасний стан національної економіки залежить від рівня ефективності діяльності 

підприємств машинобудування тому, що воно виступає основою економічного потенціалу 

країни. 

В сучасних ринкових умовах господарювання машинобудівна галузь відіграє 

вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства та є основою 

економіки будь-якої держави. Випускаючи засоби виробництва для різних галузей 

національної економіки, машинобудування забезпечує комплексну автоматизацію 

виробництва, тим самим виконуючи важливу роль у прискоренні науково-технічного 

прогресу.  

На сьогодні сучасний стан машинобудівної галузі є важким. Основними причинами 

такого становища є: використанням застарілих традиційних технологій виробництва, що 

призводять зменшення ріння конкурентоспроможності на міжнародних ринках, низька 

зацікавленість бізнесу у застосуванні інновацій, відірваність наукового потенціалу країни від 

виробничої сфери.  

Впровадження інновацій необхідне для оновлення виробничих технологій, розробки 

нової конкурентоспроможної продукції. У зв’язку з цим аналіз сучасного стану та 

визначення перспектив інноваційного розвитку машинобудування України є досить 

актуальним. 

Проблем інноваційного розвитку машинобудування досліджували такі вчені: Амоші, 

О., Данилишин Б.М., Денисюка В., Дідова М., Ємеьянов В.М. [1, с.20], Клименко Л.П., 

Тарасова Н.В. [1, с.20], Федулової Л., Чупир О.М. [2, с. 9-13] та інші. Машинобудування 

основою для розвитку економіки країни, але має дуже багато проблем, які не дають змоги 

забезпечувати стабільний та поступальний її розвиток, тому виявлення цих проблем і пошук 

шляхів їх вирішення є актуальним завданнями. 

На сьогодні багатогалузевий машинобудівний комплекс - потужний сектор 

промисловості України, який об'єднує 11267 підприємств, з яких 146 - великих, 1834 - 

середніх та 9287 – малих, з виробництва різноманітних машин і устаткування, приладів і 

апаратури, різних видів транспортних засобів тощо. Частка машинобудівної галузі в 

українській промисловості перевищує 15%, у ВВП становить близько 12%. У 

машинобудуванні зосереджено понад 15% вартості основних засобів , майже 6% оборотних 

активів національної промисловості [3]. 

Машинобудівні комплекси України сьогодні працюють в нестабільних політичних та 

економічних умовах і для виходу з цього кризового становища необхідно застосовувати 

ефективні механізми господарювання. У більшості країн світу основними джерелами 
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інноваційної діяльності є бюджетні кошти, що лімітуються у законодавчому порядку. 

Головним джерелом фінансування інновацій в Україні протягом останніх років залишаються 

власні кошти підприємств, тому більшість машинобудівних підприємств зберігає 

орієнтованість на застарілі технології, які не дають можливості галузі розвиватися. 

Наша країна має великий потенціал розвитку машинобудівної промисловості. Україна 

має значними сировинними ресурсами розвинутим паливно-енергетичним комплексом та 

транспортною структурою, розвиненою виробничою та науково-технічною базою[4, с. 14-

15].  

Для активізації інноваційних процесів необхідно вирішити такі завдання як 

забезпечення економічного розвитку промисловості регіонів на основі раціонального 

використання їхнього потенціалу, розв’язання міжгалузевих науково-технічних та 

управлінсько-організаційних проблем.  

Таким чином, потрібно вдосконалювати правове забезпечення інновацій, що створить 

умови для реалізації інноваційних ідей. Доцільно розвивати інфраструктуру ринку інновацій; 

підвищувати мотивацію розробників здійснювати інноваційну діяльність; прагнути до 

досягнення світового рівня інноваційних розробок . 

Машинобудування в Україні володіє достатнім потенціалом для забезпечення 

високотехнологічної модернізації національної економіки та її належний науково-технічний 

розвиток. Основною проблемою є недостатня кількість коштів, недостатньо ефективне їх 

використання, відсутність ефективних механізмів господарювання у сучасних умовах. 

Держава повинна надати максимальну можливу підтримку задля стабільного 

функціонування насамперед тих підприємств галузі, що знаходяться сьогодні в скрутному 

становищі на межі ліквідації, оскільки саме ця галузь є потужним виробником промисловості 

України. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Стрімкий розвиток економіки, міжнародна інтеграція обумовлює формування нового 

середовища економічного зростання, де провідна роль належить інноваційному розвитку на 

основі залучення інвестицій. Міжнародний досвід показує, що без залучення інвестицій 

країнам з низьким розвитком важко вийти з економічної кризи. Для розбудови економіки 

Україні вкрай необхідні інвестиції. Але на сьогодні в нашій країні не має ефективної 

інвестиційної політики, яка б забезпечила формулювання інвестиційного клімату України.  

Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну, створення сприятливого 

інвестиційного клімату вивчає велика кількість авторів, серед них В. Борщевський, В. 

Будкін, О. Гаврилюк, І. Драган, Ю. Макогон, А. Пехник, О. Рогач, О. В. Товстиженко та інші. 

Незважаючи на велику кількість іноземних та вітчизняних публікацій, питання про вплив 

інвестицій на економіку залишається актуальним, особливо для України [1, c. 79- 85].  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Водночас надмірний обсяг інвестиційної діяльності з-за кордону робить національну 

економіку залежною від іноземного капіталу, що може призвести до повної втрати 

економічної незалежності [2, c. 11–16.].  

Взагалі наша країна має великий потенціал для розвитку. Так, Україна має вигідне 

географічне положення, велику кількість природних ресурсів з високим потенціалом для 

розвитку, широкий споживчий ринок, наявність багатьох перспективних галузей для 

інвестування, зокрема такі як сільське господарство, енергетика, металургія, 

машинобудування, харчова промисловість, рекреаційна галузь та інші [3, с. 35–42]. 

При залучення іноземних інвестицій відбувається покращання платіжного балансу 

країни шляхом збільшення експорту. Тобто інвестиції створюють додаткову ринкову 

конкуренцію. В нашій країні є дуже високий рівень концентрації виробництва в багатьох 

галузях. В цих умовах підприємства з іноземними інвестиціями можуть посилити 

конкуренцію.  

Підвищення конкуренції є одним із факторів, що сприяє зменшенню загального рівня 

виробничих витрат на ринках окремих видів продукції. В умовах слабкого контролю за 

використанням державних позик інвестиційний ризик переноситься на іноземних інвесторів, 

які самостійно вирішують проблему самоокупності[4, c. 87-90]. 

В ринкових умовах інвестиційна діяльність є вирішальною умовою і важливим 

чинником планування розвитку виробничої, комерційної та інноваційної діяльності. 

Основними бар’єрами для розвитку інвестиційного клімату в Україні є:  

1. Недосконала законодавчо-правова база, яка не дає повної гарантії захисту 

інвесторів. 

2. Великий податковий тягар, який може призвести до того, що інвестори не окуплять 

свої інвестиції. 

3. Політична нестабільність. 

4. Недосконалість галузей інфраструктури. 

5. Низький кваліфікаційний рівень населення. 

6. Ступінь втручання держави та рівень корупції.  

Всі ці перешкоди значно ускладнюють розвиток інвестиційної діяльності.  

Отже, іноземні інвестиції займають важливу роль в розвитку економіки, оскільки крім 

фінансових надходжень забезпечують підприємства новими прогресивними технологіями, 

створюють нові робочі місця, сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції та її 

виходу на міжнародні ринки, сприяють розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню 

інвестиційного потенціалу територій. Іноземні інвестиції є тим ресурсом, який у найближчій 

перспективі може найбільш вагомо сприяти ефективності функціонування підприємств, а 

значить і відігравати значну роль в економічному розвитку України.  

Для збільшення іноземних інвестицій в економіку України необхідно створити 

сприятливий інвестиційний клімат, тобто систему інституцій і механізмів, що полегшують 

діяльність інвесторів в країні та спрямовану інформаційно-маркетингову політику, що 

суттєво покращить інвестиційну привабливість України на міжнародному ринку. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Належне регулювання процесів економічного та соціального розвитку держави 
неможливе без урахування регіональних аспектів та територіальних особливостей реалізації 
державної політики в різних сферах життєдіяльності, адже таке врахування дозволяє 
визначити сильні та слабкі сторони функціонування регіональних економічних систем, 
сприятливі й загрозливі тенденції в цій сфері. Враховуючи це, необхідно сформувати 
систему заходів щодо вдосконалення державної політики в різних сферах життєдіяльності.  

Економічний і соціальний розвиток України в регіональному вимірі визначається 
наступними тенденціями. 

1. Як свідчить проведений аналіз економічного та соціального розвитку регіонів 
України, їх основні показники мають тенденцію до зростання. Це свідчить про поступове 
поліпшення якісних і кількісних характеристик функціонування економіки. 

2. Простежуються процеси до посилення ролі менш розвинених регіонів у розподілі 
ресурсів, що пояснюється, зокрема, певним перенасиченням високорозвинених регіонів 
ресурсами, з одного боку, та потребою в активізації не задіяних раніше чинників 
конкурентоспроможності (сприятливе геоекономічне положення, прикордонне 
розташування, використання дешевої робочої сили тощо). 

3. Однією з найбільш загрозливих тенденцій, яка простежується на рівні регіонів 
України, є значні територіальні розбіжності в розподілі ресурсного потенціалу. 
Визначальний вплив на коливання розмаху варіації здійснюють динамічні зміни показників 
високорозвинених регіонів України (переважно столиці та східних).  

Таким чином, в Україні у процесі економічного зростання спостерігається посилення 
диференціації регіонів за рівнями основних економічних показників. Таке становище 
негативно впливає на підтримання територіальної єдності та цілісності держави, створює 
економічне підґрунтя для сепаратизму та автономізації, які можуть набувати предметного 
прояву в разі накладання також позаекономічних культурних, мовних, географічних, 
політичних чинників.  

Україні необхідна цілеспрямована політика щодо зменшення територіальних 
розбіжностей розподілу економічних і соціальних ресурсів між регіонами України. 
Основними напрямами такої політики мають стати наступні.  

1. Удосконалення нормативно-правових положень, які регулюють економічний і 
соціальний розвиток регіонів України. Чітке закріплення на законодавчому рівні принципів, 
шляхів і механізмів регіонального розвитку відповідно до реалій сучасного соціально-
економічного функціонування регіонів.  

2. Поступовий перехід від практики перерозподілу ресурсів між регіонами до 
стимулювання ефективного використання внутрішніх матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів.  

3. Зменшення рівня міжрегіональної диференціації шляхом використання комплексу 
заходів, які б дозволили подолати значні варіації за окремими показниками й забезпечити 
пропорціональний розподіл ресурсів. 

4. Запровадити комплекс заходів, які б дали можливість зменшити залежність 
економік регіонів від зовнішньоекономічних чинників, що насамперед стосується надмірно 
експортоорієнтованих регіонів.  

5. Застосування диференційованого підходу до визначення рівня державної підтримки 
регіонам України. Щодо економічно розвинених регіонів ступінь впливу держави повинен 
бути мінімальним, у той час, як стосовно найменш розвинених – застосовуватися спеціальні 
державні програми регіонального вирівнювання. Державна підтримка має передбачати 
систему трансфертів для менш розвинених регіонів, зростання видатків центрального й 
місцевого бюджетів на підтримку реалізації пріоритетних регіональних програм розвитку (як 
для галузей, так і для конкретних підприємств). 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ  

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

За роки незалежності України банківська система стала домінуючою ланкою 

фінансової системи. Але динамічний розвиток банківської діяльності в Україні відбувався 

переважно екстенсивним шляхом, тобто за рахунок збільшення кількості банків. Тепер, 

закономірно, цей розвиток повинен відбуватись інтенсивним шляхом, тобто за рахунок 

підвищення якості послуг та операцій, які здійснюють банки. В таких умовах особливої 

актуальності набувають перегляд та вдосконалення спектра надання традиційних та 

нетрадиційних банківських послуг, механізмів їх здійснення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких представлено вирішення даної 

проблеми, відображають наукові роботи провідних вітчизняних і зарубіжних економістів, 

серед яких праці: Й. Шумпетера, С.Б. Єгоричевої, В.С. Вікулова, Ж.В. Гарбара, Г.І. Лазутіна 

та ін. 

Метою статті є дослідження теоретичних засад інноваційної діяльності у банківській 

сфері та ступінь їх застосування на практиці як вітчизняних так і зарубіжних банківських 

установ. 

Для переважної більшості економічних суб’єктів інноваційна активність є 

пріоритетною сферою як виробничої, так і фінансової діяльності. Так, ефективність роботи 

банку і його конкурентоспроможність на ринку багато в чому залежать від впровадження 

нових банківських продуктів і технологій. 

Досить велика кількість банків у своїх стосунках з клієнтами роблять ставку на 

самообслуговування, що дає відчуття клієнту повного розпорядження власними фінансовими 

активами. Так, в Сінгапурі стандартний банкомат дозволяє споживачам використовувати до 

35 видів банківських послуг. 

Незважаючи на розвиток інформаційних технологій, повної автоматизації банківської 

діяльності досягнути на сьогодні не вдалося. Клієнти все ж таки потребують «живого» 

людського спілкування. В Портленді (США) з'явився новий тип відділень банку Umpqua 

Bank. Ці відділення виникли у формі зручних, затишних кафе. Спеціалісти у таких 

відділеннях намагаються детально спланувати звуки та запахи, проводять показ художніх 

фільмів, а постійним клієнтам безкоштовно записують СD-диски улюблених виконавців. 

Інший банк Washington Mutual впровадив інновацію, що зорієнтована на клієнтів із дітьми. 

Керівництво банку передбачило наявність дитячих майданчиків із книгами та відеоіграми 

[1]. 

До теперішнього часу склалася система, яка отримала назву онлайн-банкінг, коли 

клієнти банку можуть управляти своїми рахунками, а також здійснювати ряд операцій 

дистанційно: 

 за допомогою телефону – телебанкінг (telebanking); 

 за допомогою персонального комп'ютера – е-банкінг (е-banking); 

 за допомогою Інтернету – інтернет-банкінг (Internet banking); 

 за допомогою портативних пристроїв – мобільний банкінг (mobile banking). 

Сьогодні системи банківського обслуговування через Інтернет успішно працюють не 

тільки в найбільших західних банках, таких як Citicorp, Bank of America, First Union, Wells 

Fargo, Union Bank та ін, але і в сотнях середніх і дрібних банків по всьому світу [2]. 

В даний час в країнах західної Європи і Америки послугами е-банкінгу користуються 

більше 50% всього дорослого населення, а серед повнолітніх користувачів інтернету цей 

показник сягає 90% [3]. 

Банки завдяки віртуальним технологіям отримали можливість розширити або змінити 

пропозицію по продуктах і послугах. Найнадійніші і відомі банки в Америці і Європі 
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вкладають великі суми інвестицій в систему інтернет-банку, що свідчить про адекватність 

системи, її ефективності для того, щоб залишатися на рівні нових технологічних рішень. 

Основними напрямами інноваційної діяльності сучасних банків України є 

впровадження послуг мобільного банкінгу, Інтернет-банкінгу, розширення кількості послуг 

POS-терміналів, мобільні додатки (програми Інтернет-банкінгу для мобільних телефонів) 

тощо. 

Велику увагу інноваційній діяльності приділяють такі банки України, як: ПАТ КБ 

«ПриватБанк», ПАТ Банк «Фінанси та Кредит», ВАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ 

«ВТБ Банк», оскільки впровадження інновацій є важливим критерієм виживання банківської 

установи на ринку.  

Діяльність невеликих спеціалізованих банків відходить у минуле. В сучасних умовах, 

коли стандартним набором послуг не можна здивувати досвідченого споживача, виникає 

потреба у створенні нових, специфічних, індивідуальних банківських продуктів, 

впровадження яких знаменує перехід на новий рівень розвитку ринку фінансових послуг в 

цілому. 

Тому для підвищення рівня наявного потенціалу банківської системи, комерційні 

банки повинні: налагоджувати інноваційний процес (створювати, розповсюджувати та 

використовувати інновації); перетворювати інноваційний процес в постійно діючий фактор; 

активізувати діяльність та використовувати новітні досягнення науково-технічного процесу. 
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ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Незважаючи на всі маркетингові хитрощі депозитних корпорацій, стабільного 

припливу коштів на банківські рахунки не спостерігається. Через втрату довіри населення 

банківська система України втратила важливе джерело коштів. Нинішнє хвилювання 

вкладників насамперед пов'язано з подіями на сході України. Лише в результаті стабілізації 

станеться поступове повернення коштів вкладників у банківську систему. Над даними 

питаннями зараз активно працюють такі вчені як Петик Л. О., Вольська С. П., Матійчук  

Л. П. та фінансисти: Гонтарева В. О., Буковинський С. А. 

Банківська система є кровоносною системою економіки. Гроші – кров, а банки її 

качають. Не зважаючи на таку поетичність, рівень довіри до банківської системи серед 

населення впав до рівня кризи 1998 року. На даний момент ні в теорії, ні на практиці не існує 

єдиного підходу до визначення надійності банків. Розглянемо топ найнадійніших великих 

банків України на 1 квартал 2015 року за версією журналу «Деньги.юа» [1]. 

Таблиця 1. Рейтинг надійності великих банків України на 1 кв. 2015 р. 
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№ 

Назва 

банку  

Прибуто
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тного 

капіт

алу 

за 

2014 

р., % 

При

ріст 

депо

зиті

в 

фізо

сіб в 

грн. 

за 

2014 

р., 

% 

При

ріст 

депо

зиті

в 

фізо

сіб в 

вал

юті 

за 

2014 
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% 
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порт
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в 

грн. 

за 

2014 
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% 
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юті 

за 

2014 

р., 

% 

Співві

днош. 

депоз

итоів 

фізосі

б до 

власн

ого 

капіта

лу 

Рефі

нанс.

, у 

2014 

г., 

окрі

м 

РЕП

О, 

млрд

. грн. 

Бенефіціари  Ставк

а за 

вкладе

ннями 

у грн. 

на 3 

міс. 

(UIRD 

20,3%) 

Коеф

іцієн

т 

надій

ності 

1 Ощадб

анк 

-8,564 128,1

04 

15,62 -9,09 -

26,91 

20,58 -

25,12 

1,6 10,15

9 

Держава 18,00 0,908 

2 Укрекс

імбанк 

-9,806 126,0

0 

1,06 1,48 -

25,85 

-

11,97 

-

24,17 

1,6 2,230 Держава 18,50 0,908 

3 Кредит 

Агріко

ль  

0,090 21,07

9 

-0,01 -

20,56 

-4,10 -5,14 -

26,84 

3,1 0,000 Credit Agricole S. A. 

(Франція) 

14,00 0,907 

4 Райфф
айзен 

Банк 

Аваль 

-1,367 46,85
9 

-0,01 -
19,62 

-
32,37 

-
49,59 

-
38,82 

2,3 0,300 Raiffeisen Bank 
International AG 

(Австрія) 

11,75 0,903 

5 Укрсо

цбанк 

-2,662 48,25

8 

36,05 -

15,53 

-

36,39 

-

133,8

6 

-

29,51 

2,0 0,740 UniCredit S. p . A. 

(Італія) 

17,50 0,899 

6 УкрСи

ббанк 

-0,870 26,33

7 

0,02 -

18,72 

-

41,57 

-

102,0

5 

-

43,26 

5,0 0,000 BNP Paribas S. a. 

(Франція) 

8,50 0,875 

Вкладаючи свої кошти до банку, ми піддаємось ризику. Виділяють 2 підходи до 

аналізу ризиків: статистичний та експертний. Байєсовські мережі довіри дозволяють 

інтегрувати статистичні дані та експертні оцінки. Як інструмент визначення оцінки 

надійності банку використовують наївний байєсовський класифікатор, заснований на 

припущенні про незалежність всіх пояснюючих змінних. Цей класифікатор використовує 

теорему Байєса для визначення ймовірності належності до одного з класів С (надійності/ 

ненадійності) за умови, що спостережувані змінні приймають задані значення F1, …, Fn. 

Ймовірнісна модель для класифікатора – це умовна модель, що має вигляд: 

),,...,( 1 nFFCP  

де С – ендогенна змінна, що відображає належність до класу; 

F1, …, Fn – екзогенні змінні, обрані показники банківської звітності та ін. 

Використовуючи теорему Байєса, можна записати: 

),...,(

),...()(
),...,(

1

1

1

n

n

n
FFP

CFFPCP
FFCP  . 

Виходячи з наївних припущень про умовну незалежність, слідує, що кожна 

властивість Fi умовно незалежна від будь-якої іншої властивості Fj при i≠j. Це означає що: 

).(),( CFPFCFP iji   

Таким чином, сумісна модель може бути виражена як [2]: 

)()(),...,,(
1

1 CFPCPFFCP
n

i

in 


 . 

Перевагами наївного байєсовського класифікатора є вимога до розміру вибірки. 

Навіть у випадку істотного порушення незалежності між змінними, результат буде 

корелювати з істинною належністю спостережуваного явища до класу. 

Методика оцінки надійності проводиться у декілька етапів: 

1. складання списку і розрахунок чинників, що імовірно впливають на оцінку 

надійності банку; 

2. перевірка обраних факторів на значимість за допомогою тесту Колмогорова – 

Смірнова; 
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3. складання байєсівської мережі, і розрахунок апріорних і умовних ймовірностей для 

неї на основі доступних даних по сукупності банків. 

У результаті ми отримуємо ймовірність належності даного банку до класу надійних. 

Дуже надійними будуть банки з імовірністю віднесення до надійного класу > 90%; 

надійними – від 70 до 90%; умовно надійні - <70%, але >50%. Банки з імовірністю 

віднесення до надійного класу <50% слід визнавати ненадійними банками. 

Таким чином, використовуючи апріорну інформацію про стан банків та дані офіційної 

звітності, можна обрати ряд показників, які будуть суттєво впливати на надійність банку. 

Байєсовська мережа дозволить проводити класифікацію банків на надійні та ненадійні з 

високою якістю. 
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ОЦІНКА СТУПЕНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 

Забезпечення фінансової безпеки є досить актуальним сучасним питанням і в тій чи 

іншій мірі його розглядає кожне підприємство. Фінансову безпеку можна трактувати як стан 

захищеності підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, при якому ефективно 

використовуються корпоративні ресурси підприємства та постійно забезпечується 

досягнення найкращих значень фінансово-економічних показників. Підприємства існують у 

мінливому середовищі, яке постійно еволюціонує, і тому їм необхідно зважуватись на 

актуальні зміни. При цьому, необхідно розуміти можливі наслідки дій та критерії 

очікуваного результату. Тобто забезпечення фінансової безпеки не ставить за мету усунення 

всіх можливих ризиків даної сфери, а скоріш раціональне лавірування між ними. 

Результати аналізу внутрішніх і зовнішніх загроз фінансової безпеки підприємства 

використаються при наступному стратегічному плануванні діяльності підприємства та 

дозволяють прийняти правильні тактичні рішення для забезпечення успішної фінансової 

діяльності підприємства. Тобто аналіз та оцінка рівня фінансової безпеки є основою для 

пошуку шляхів забезпечення як фінансової, так і в цілому економічної безпеки підприємства.  

ПАТ «Дніпроспецсталь» (ПАТ «ДСС») є одним з найкрупніших металургійних 

підприємств Запорізького регіону. Основним видом діяльності ПАТ «ДСС» є розробка, 

виробництво та реалізація металопродукції з нержавіючих, інструментальних, 

швидкорізальних, порошкових, підшипникових, легованих і конструкційних марок сталі. 

Основними зовнішніми ризиками у діяльності ПАТ «ДСС» є зниження попиту на 

металопродукцію, зниження цін на основну продукцію, збільшення цін на сировину та 

енергоресурси, нестабільна ситуація на валютних ринках [2]. 

Підприємство повинно бути готове до можливих змін і оцінка рівня його фінансової 

безпеки дозволяє з’ясувати можливі наслідки.  

Для оцінки ступеня фінансової безпеки підприємства у 2012-2013 рр. розрахуємо такі 

показники [1]: 

1. ±Ес - надлишок або нестача власних обігових коштів, необхідних для 

формування запасів і покриття витрат, пов’язаних із господарською діяльністю 

підприємства: 

http://dengi.ua/clauses/133092_Rejting_nadezhnosti_bankov-2015_.html
http://dengi.ua/clauses/133092_Rejting_nadezhnosti_bankov-2015_.html
http://economy-lib.com/veroyatnostnoe-modelirovanie-nadezhnosti-kommercheskogo-banka
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 ±Ес = Власні обігові кошти (ВОК) – Запаси     (1) 

 

±Ес
2012 = - 195877,0 тис.грн – 1288939,0 тис.грн = - 1484816,0 тис.грн.; 

±Ес
2013 = - 790529,0 тис.грн – 1099129,0 тис.грн = - 1889657,5 тис.грн. 

2. ±Еm - надлишок або нестача власних обігових коштів та довгострокових та 

середньострокових кредитів, необхідних для формування запасів і покриття витрат, 

пов’язаних із господарською діяльністю підприємства: 

  

  ±Еm = (ВОК + Кредити довго- та середньострокові) – Запаси   (2) 

 

±Еm
2012

 = - 195877,0 тис.грн + 604826,0 тис.грн – 1288939,0 тис.грн =  - 879990,0 

тис.грн; 

±Еm
2013

 = - 790529,0 тис.грн + 595139,5 тис.грн – 1099129,0 тис.грн =  - 1294518,0 

тис.грн. 

3. ±Еn - надлишок або нестача власних обігових коштів та довгострокових, 

середньострокових та короткострокових кредитів, необхідних для формування запасів і 

покриття витрат, пов’язаних із господарською діяльністю підприємства: 

 

±Еn = (ВОК + Кредити довго-, середньо- та короткострокові) – Запаси (3) 

 

±Еn
2012

 = - 195877,0 тис.грн + 604826,0 тис.грн + 1397520,0 тис.грн – 1288939,0 тис.грн 

= 517530,0 тис.грн; 

±Еn
2013

 = - 790529,0 тис.грн + 595139,5 тис.грн + 1300685,0 тис.грн – 1099129,0 тис.грн 

= 6167,0 тис.грн. 

Залежно від значення показників виділяють 5 областей фінансової безпеки 

підприємства, а саме: абсолютна фінансова безпека, нормальний рівень, нестабільний, 

критичний і кризовий рівень [1]. 

За результатами наведених розрахунків ПАТ «ДСС» перебуває у критичному 

фінансовому стані, коли підприємству не вистачає власних обігових коштів і воно залучає 

усі можливі види кредитного фінансування. 

Варто зазначити, що у динаміці результати 2013 року є гіршими за попередній рік. Це, 

в першу чергу, пов’язано із нестабільністю попиту на продукцію та тенденцією до його 

зниження. Також причиною може слугувати економічна та політична нестабільність в 

України. 

Таким чином, підприємству варто направити свою діяльність на поступове 

розширення ринків збуту та проаналізувати можливості введення актуальних інноваційних 

технологій у своє виробництво. Оскільки підприємство здійснює як імпортну, так і 

експортну діяльність, найголовнішим чинником його успішної діяльності є стабілізація 

курсу гривні та пожвавлення металургійної галузі. Такі зовнішні зміни можуть призвести до 

підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. 

Література 

1. Дегтярьова І.Б. Економічна діагностика: конспект лекцій / І.Б. Дегтярьова. – Суми: 

Сумський державний університет, 2012. – 112 с. 

2. Офіційний сайт ПАТ «Дніпроспецсталь»: Річний звіт [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу http://www.dss.com.ua/rus/company/official-info/ 

http://www.dss.com.ua/rus/company/official-info/


 97 

Лисенко Марія 

Наук. кер.: асистент Бондар Ю.О. 

 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

У науковій літературі питання інноваційного розвитку економіки розглядали такі 

вчені, як Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Гаман М.В. [5]; проблеми інноваційного розвитку на 

макрорівні - Кузьмін О.Є. [3]; Стадник М.В., Йохна М.А.; питання інвестиційного 

забезпечення інноваційного розвитку - Крупка М.І., Онишко С.В.; екологічні аспекти 

інноваційного розвитку - Божкова В.Г., Ілляшенко С.М., досить ґрунтовно висвітлені у 

працях відомих учених-економістів. Разом з тим багато питань, пов'язаних з дослідженням 

факторів інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні, потребують 

поглибленого вивчення та дослідження. 

Розвиток національної економіки будь-якого типу визначається активністю 

інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень. На жаль, останні 

статистичні дані свідчать про поступове зниження інноваційної активності підприємств у 

галузі промисловості, яка займає одне з головних місць у національній економіці [1].  

Фінансування інноваційної діяльності визначає успіх чи невдачу інноваційних 

програм і проектів. Однак не кожна підприємницька структура має достатньо власних коштів 

для цього, що зумовлює пошук інших джерел їх надходження [2].  

Серед основних проблем фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні 

можна виділити недостатню державну фінансову підтримку інноваційних проектів різного 

масштабу, які реалізуються у промисловості; недостатні обсяги фінансування з боку 

приватного сектора (через надвеликі ризики, проблеми з комерціалізацією інноваційної 

продукції тощо); надвисокі ризики інноваційної діяльності; нецільове використання та 

неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної 

діяльності (насамперед, державними установами); спекулятивне використання державних 

пільг (наприклад, венчурними структурами) тощо [4, с. 103-105]. 

Держава повинна бути основним джерелом фінансування розвитку науково-технічної 

та інноваційної діяльності. Важливим чинником для підвищення інноваційного рівня 

України є освоєння та застосування прогресивних технологій та наукомісткої продукції.  

Вирішення проблем інноваційного розвитку є складним і тривалим процесом, їх 

подолання потребує негайних заходів, залучення фінансових ресурсів, що обумовлює 

актуальність дослідження проблем фінансування інноваційної діяльності. Необхідно 

розвивати законодавчу базу для більш тісного співробітництва державного та 

підприємницького сектору, оскільки тільки при ефективному, стимулюючому розвитку 

підприємств Україна буде економічно стабільною та розвиненою. 
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РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Бюджетні установи, як й інші суб’єкти господарювання, здійснюють певну діяльність, 

яка має характерну особливість: вона відбувається у сфері надання послуг соціально-

культурного, наукового та іншого характеру. Однією з важливих передумов високоякісного, 

своєчасного надання цих послуг є забезпеченість бюджетних установ засобами праці, які 

становлять самостійний об’єкт бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання –основні 

засоби. Правильна організація обліку використання основних засобів бюджетними 

організаціями має важливе значення у справі подальшого економічного підйому країни та 

збереження бюджетних коштів. 

Питанням розподілення та використання основних засобів в бюджетних установах 

займалися багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них: Бутенець Ф.Ф., Голов С.Ф., 

Куцик П.О., Кірейцев Г.Г., Крупка Я.Д., Ткаченко Н.М., Шевчук В.О., Чабанюк О.М. та ін. 

Однак, це питання залишається відкритим і у наші дні. 

Мета статті полягає у розкритті проблеми застарілості типових форм первинного 

обліку операцій з основних засобів. 

Ефективність праці бюджетної установи залежить від основних засобів, адже саме 

основні засоби складають найбільшу частину активів бюджетних установ, визначають 

можливі обсяги наданих послуг та визначають кінцеві результати її діяльності. 

Раціональне використання основних засобів та функціональних потужностей 

бюджетної установи сприяє покращанню всіх техніко-економічних показників, зокрема 

збільшенню обсягу діяльності, зниженню трудомісткості одиниці виконаних робіт або 

наданих послуг [2, с. 522]. 

Типові форми первинного обліку операцій з основними засобами були затверджені у 

1998 році. З того часу методологія обліку в бюджетних установах зазнала змін, а типові 

форми з обліку основних засобів залишаються незмінними протягом сімнадцяти років. Вони 

містять окремі графи, що втратили свій зміст і в установах не використовуються, а окремі 

показники опинилися поза реєстрацією в типових формах первинного обліку. 

Зважаючи на це, доцільним було б переглянути типову форму Акту приймання-

передачі основних засобів для бюджетних установ (ОЗ-1 бюджет). 

Так, Рассулова Н. В. та Легкошкур О. С. пропонують для забезпечення більшої 

інформативності первинних документів форму Акту приймання-передачі умовно поділити на 

чотири частини: 

-інформація про учасників операцій з основними засобами, 

- дані про об’єкт основних засобів на дату передачі, 

- дані про об’єкт основних засобів на дату прийняття до бухгалтерського обліку, 

- індивідуальна характеристика об’єкту [4]. 

Що ж стосується аналізу ефективності використання основних засобів бюджетних 

установ, то він повинен включати: 

1) оцінку відповідності їх наявної кількості за складом і структурою нормативним 

потребам бюджетної установи, які визначаються, виходячи з її потужності, обсягу та 

функціональних особливостей діяльності [3, с. 86]; 

2) розрахунок показників інтенсивності руху та якісного стану основних засобів - 

показників придатності й зносу; 

3) аналіз показників віддачі на одиницю ресурсів та місткості ресурсів у одиниці 

продукції (для бюджетної установи - наданих послуг). Показники віддачі ресурсів бюджетної 

установи характеризують величину виконаної роботи або наданих послуг у розрахунку на 1 

грн. використаних ресурсів, а показники місткості характеризують витрати або запаси 

ресурсів у розрахунку на 1 грн. виконаної роботи чи наданих послуг. Під запасами ресурсів 
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розуміють наявний їх обсяг на звітну дату, а під витратами - поточні витрати ресурсів, 

зокрема, за основними засобами - нарахований знос [1, с. 255]. 

Звернення уваги на дані пропозиції змін у обліку основних засобів в бюджетних 

установах, дасть змогу спростити процедуру проведення розрахунку первісної вартості, а 

також значно підвищити інформативність типових первинних бухгалтерських документів, 

посилити контрольно-економічну та аналітичну функцію обліку, як у всіх бюджетних 

установах, так і у відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ 

Питання управління персоналом в умовах кризи є надзвичайно актуальним, так як 

полягає в тому, як правильно вийти з тієї чи іншої ситуації та вивести підприємство з 

кризового стану, в якому воно знаходиться. Саме тому розлягаються методиформування 

шляхів для подолання проблеми. 

Проблема управління персоналом є комплексною та складається з ряду важливих 

напрямків. Ця проблема досить широко розглядається в українській та закордонній 

літературі. Взагалі, кризу пояснюють як переломний момент функціонування соціально-

економічної системи. Але є і позитивний момент для підприємств у кризовому стані — 

готовність переходу на новий рівень. Багато вчених досліджували ці поняття, а саме 

Дж.Адамс, Е.Лоурер, Д.МакГрегор, Д.МакКлелланд, А.Маслоу, Л.Портер, В.Врум, а також 

слід виділити Річарда Дафта, підручник якого є одним з найкращих робіт з менеджменту [1]. 

Метою статті є визначення шляхів формування, розвитку та оптимізації людських 

ресурсів, знаходження оптимальної моделі мотивації персоналу. Досягнення поставленої 

мети зумовлює вирішення таких головних задач, які допомагають визначити: реальну 

ситуацію на ринку трудових ресурсів; шляхи підйому підприємства на базі управління 

формуванням, розвитком та оптимізації людських ресурсів. 

Діяльність підприємства в умовах кризи суттєво відрізняється від його стабільного 

функціонування: персоналу доводиться розв’язувати нестандартні завдання, що вимагає 

відпрацівників мобілізації власного потенціалу, підвищеної психологічної напруги. Кризові 

ситуаціїзмінюють поведінку персоналу і справляють негативний вплив на ефективність його 

діяльності [2, 3]. 

Визначено ряд типових проблем в системі управління людськими ресурсами, такі як: 

низька продуктивність праці, дефіцит кваліфікованого персоналу, відсутність мотивації 

персоналу, відсутність розподілу функцій між працівниками та ініціативи працівників, а 

також напружена атмосфера в колективі. 

В умовах кризи основна увага зазвичай приділяється фінансовим і правовим 

механізмам, а стосовно персоналу застосовується єдиний захід – скорочення штату з метою 

зменшення витрат наперсонал. Натомість необхідно визнати, що системний підхід до 

управління персоналом, що виявляється у розподілі функцій і повноважень, виборі 
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принципів антикризового управління, розробці і реалізації нової кадрової політики та 

управлінських рішень є важливимфактором виведення підприємства з кризи. 

Для розробки ефективної антикризової програми на початковому етапі необхідною є 

об’єктивна діагностика кризових явищ, дляпроведення якої систему умовно поділяють на 

стратегічний та оперативний рівні. 

На стратегічному рівні оцінюється: активність вищого рівня управління 

підприємством щодо побудови стратегії формування івикористання трудового потенціалу; 

відповідність організаційної структури цілям і завданням підприємства, рівень 

компетентності стратегічних керівників. 

На оперативному рівні оцінюється: ефективність роботи з людськими ресурсами; 

наявність або відсутність необхідних складових системи управління персоналом і 

ефективність їх застосування. 

В кризових умовах, нестачі матеріальних і кадрових ресурсів детальна 

оцінкаперсоналу підприємства може виявитися неможливою. З метою мінімізації витрат на її 

проведення використовуються такі методи діагностики: інтерв’ю; анкетні опитування і 

огляди; аналіз зовнішньої інформації; експерименти в галузі людських ресурсів. 

Застосування цих методівдозволяє сформуватицілісну картину функціонування 

підприємства і системи управління персоналом. Виходячи з даноїінформації, можна 

здійснювати оцінку ефективності, визначати основні фактори ризику, а такожрозробляти 

конкретні заходи із запобігання або подолання кризи.Криза, що це, і чому багато хто вважає 

його неминучим і необхідним.  

Справа в тому, що будь-який розвиток відбувається стрибкоподібно. Буває, що після 

зростання економіки настає спад, і дуже важливо правильно розподілити зусилля. На що ж 

необхідно звернути увагу: 1. В ситуації кризи не можна зупинятися. Криза є сигналом, що ті 

правила та закономірності, за якими можна було жити вчора, сьогодні не діють, або є 

неефективними, а отже, необхідно терміново створювати нові, які відповідають новим 

реаліям часу. 2. Жорстка економія. Ситуація стабільності розслаблює і призводить до 

зниження ефективності діяльності всіх структур підприємства. У ситуації кризи 

неефективність діяльності підприємства діє не на користь.3. Скорочення витрат. Дуже часто 

це розуміють як скорочення штатів. Багато підприємств вже провели тотальні скорочення, не 

замислюючись, що в ситуації дефіциту висококваліфікованого персоналу вони позбавили 

себе того ресурсу, який може забезпечити в майбутньому ріст і розвиток підприємства. 

Варто змінити порядок використання персоналу. 4. У ситуації кризи дуже важливо, щоб 

бізнесом управляли по-справжньому зацікавлені люди. Люди, які здатні не тільки 

командувати, але і залучати інших фахівців до вирішення складних ситуацій. 

 Отже, розглянуте питання є дуже актуальним, воно пояснює поведінку людей у 

період кризи та які методи є ефективнішими. Можна виділити основні шляхи для подолання 

кризової ситуації: не зупинятися, діяти впевнено та ефективно, правильно розподілити 

роботу персоналу та знайти оптимальну модель мотивації. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Стратегія управління підприємством – це найголовніша складова менеджменту, яка 

відповідає за виживання підприємства в довгостроковій перспективі. Тому невід’ємним 

елементом кожної стратегії підприємства має бути фінансовий менеджмент, який має на меті 

підтримку фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в довгостроковій 

перспективі з метою отримання прибутку. 

 Дослідженням схожої проблематики займались такі вчені як Школьник І.О., Мельник 

Т.М., які вказували на те, що принципи фінансового менеджменту набувають все більшого 

значення з розвитком ринкової економіки; Тимощенко Ю.М., яка досліджувала питання 

фінансового менеджменту активів; Люта О.В., дослідження якої були направлені на 

виявлення особливостей фінансового менеджменту малих підприємств. 

Метою статті є дослідження фінансового менеджменту як необхідної складової 

стратегічного управління підприємств, яка забезпечує фінансову стійкість підприємства 

протягом довгострокового господарського процесу та має на меті отримання позитивного 

фінансового результату за допомогою досягнення встановлених планом різних ключових 

показників ефективності (KPI). 

 Фінансовий менеджмент, базуючись на новітніх досягненнях у сфері управління, усіх 

прогресивних перетворень у практиці господарювання зарубіжних та вітчизняних 

підприємств, є потужним інструментом, який спроможний змінювати систему цінностей, 

пріоритети і тенденції розвитку економічних суб’єктів [2, с.31]. 

Існує думка, що фінансовий менеджмент покликаний лише на досягнення прибутку і 

ніяких інших цілей в своєму функціоналі не має. Але таке твердження є досить некоректним. 

Крім максимізації прибутку, фінансовий менеджмент повинен забезпечувати 

формування достатнього обсягу фінансових ресурсів згідно з завданнями розвитку 

підприємства та найефективніше їх використання, забезпечувати мінімізацію фінансового 

ризику, зберігаючи передбачений рівень прибутку, оптимізувати грошовий оборот, а також 

забезпечувати постійну фінансову рівновагу підприємства у процесі його розвитку [1, с.95]. 

Основним завданням фінансового менеджера є формування, розподіл і використання 

фінансових ресурсів з метою забезпечення безперервного процесу виробництва. Фінансовий 

менеджмент неможливий без науково обґрунтованої системи фінансового планування та 

фінансового контролю. Здійснення цих заходів дозволить забезпечити швидку маневреність 

та концентрацію фінансових ресурсів на головних напрямках підприємницької діяльності, 

що забезпечить стійку роботу в умовах можливих коливань ринкової кон’юнктури. При 

цьому слід пам’ятати, що на кожному етапі фінансовий менеджмент має свої особливості, які 

зумовлені специфікою функціонування кожного окремого підприємства [1, с.88]. 

На нашу думку, фінансовий менеджмент в розрізі стратегічного управління 

підприємства відіграє роль не тільки інструменту максимізації отримання прибутку, а й за 

допомогою специфічних фінансово-кредитних механізмів, нормативних KPI, навичок й 

досвіду фінансового менеджера створює позитивне фінансове середовище всередині будь-

якої організації, яка має на меті виживання в довгостроковій перспективі. 

Отже, можна зробити висновок, що фінансовий менеджмент є невід’ємною та життєво 

важливою складовою будь-якого підприємства, менеджери якого планують свою діяльність з 

огляду на стратегічне управління та з розумом підходить до явища підприємництва взагалі. В 

протилежному випадку – фінансовий менеджмент для організації, яка не впроваджує 

стратегію управління, не може стати «рятувальним кругом» від банкрутства. 
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 

На даному етапі Україна намагається стати на шлях радикальних змін та реформ. За 

неякісної політики реформ, які безпосередньо стосуються різних форм бізнесу економіка 

України зазнає значних потрясінь. Країна опинилася в надзвичайно складному кризовому 

становищі. Найбільший вплив на суспільство склав фінансово-економічний ринок, а саме 

його нестійкість та значні, негативні коливання. 

У науково-періодичних виданнях, які більш широко розкривають дані питаннях, 

зазвичай робиться спроба адаптувати західні моделі управління ризиками, що виявляються 

на певних вище рівнях, до українських реалій. Останнім часом, особливо з огляду на сучасні 

виклики, які постали в Україні через економіко-політичну кризу деякі національні вчені та 

дослідники підходять до осмислення ризиків, які виникають на макрорівні, розуміючи під 

ними ризики на рівні функціонування державних установ та реалізації державних програм. 

Водночас, на державному рівні ризики та моделі, які дозволяють їх долати не мають в 

Україні достатньо якісної наукової бази, що в свою чергу стримує процес їх практичної 

реалізації [2]. 

Мета полягає у встановленні основних причин економічних ризиків на національному 

рівні, які спіткають нашу країну в сучасних умовах важкої економіко-політичної кризи, а 

також у виявлені та реалізації певного комплексу заходів, для зменшення їх негативного 

впливу та подолання. 

Прагнення уникати ризиків і забезпечувати комфортне існування є цілком природним 

для людей. Проте в міру загострення кризового становища Україну можуть спіткати наступні 

види ризиків: 

1. Фіскальна криза в економіці. Якщо інвесторів занепокоїть надмірний борговий 

тягар, то уряд зіткнеться із зростанням процентних ставок, інфляційним тиском і 

труднощами в оплаті боргів іншим країнам. 

2. Високе структурне безробіття і неповна зайнятість. Зростання безробіття не таке 

страшне, якщо воно має циклічний характер. Якщо ж воно триває довго, трудові ресурси 

втрачають навички.  

3. Нерівність доходів. Прірва, яка зростає, між найбагатшими та найбіднішими 

громадянами, це може призвести до соціальних вибухів і "скинення" уряду, що, як правило, 

шкодить економічному розвитку. Свою роль вносить і глобалізація, яка поляризує доходи 

розвинених економік. 

4. Крах великого фінансового механізму чи інституту. Крах великого банку чи 

валютного режиму знову пустить шокові хвилі не лише по економіці України, ай по всій 

світовій економічній системі, як це сталося 2008 року. 
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5. Поглиблення політичної та соціальної нестабільності. У багатьох важливих для 

національної економіки країнах (за наявності активних зв'язків ЗЕД) руйнується довіра і 

взаємні зобов'язання між владою і громадянами. Це може призводити до урядових колапсів, 

соціальних бунтів, регіональної чи глобальної нестабільності та збройних конфліктів. 

Військова агресія, а також агресивна міжнародна чи торговельна політика однієї з країн 

може погіршити інвестування і підірвати фінансовий ринок всього регіону. [1] 

 Стислий аналіз вищезазначених криз дозволяє скласти загальну характеристику 

економічного розвитку країни та виділити найбільш уразливі сфери. Зовнішні фактори 

визначають ступінь впливу зовнішніх обмежень на внутрішню економічну політику: висока 

ступінь залежності та значний розмір зовнішньої заборгованості посилюють ризик втручання 

уряду в інвестиційну діяльність. Як ми можемо спостерігати, що саме інтеграційні процеси, 

які супроводжують процеси глобалізації, з одного боку, зменшують кількість ризиків, 

передусім тих, які породжені відсутністю діалогу держав, нездатністю їх знайти спільні 

інтереси. Однак, з іншого боку, інтеграція призводить до збільшення кількості ризиків, 

пов’язаних з ослабленням державного суверенітету [3]. 
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ТОВАРНА ПОЛІТИКА І РИНОК ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ 

Товарна політика в Інтернеті має свої особливості, зумовлені характеристиками 

аудиторії глобальної Мережі, специфічними особливостями процесів комунікації і рядом 

інших факторів. Товар - найважливіший елемент комплексу маркетингу. У ряді випадків, 

наприклад в разі цифровіх продуктів, Інтернет кардинальним чином міняє існуючі раніше 

принципи функціонування галузі, оскульки вартість їх розмноження і доставки стає 

мінімальною.  

Під товарною політикою розуміється маркетингова діяльність, яка пов'язана із 

плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій з формування конкурентних 

переваг і створення таких характеристик товару, які роблять його постійно цінним для 

споживача й, тим самим, задовольняють ту або іншу його потребу, забезпечуючи 

відповідний прибуток фірмі [2].  

Основна споживча цінність овару не є самостійною. Її доповнюють характеристики 

оточення, які формують привабливість товару. Основними елементами яких є: надання 

інформації про товар та можливість порівняння його з аналогами; можливість їх зручного 

придбання; легкість пошуку товару; доступність повної характеристики товару. 

На сьогодні електронна комерція все більше входить у наше життя. Здійснювати 

покупки за допомогою інтернет-магазинів стає з кожним разом зручніше та вигідніше. 

Інтернет-магазин зі звичайного «сайту» перетворився на повноцінний магазин нового типу з 

широким набором товарів і послуг як у звичайній великій торгівельній структурі.   

Дедалі більше людей здійснює різноманітні покупки за допомогою інтернет-

магазинів. Якщо років десять назад в Україні таких магазинів було дуже мало і через них в 

основному купувалася різноманітна побудова та комп’ютерна техніка, то наразі кількість 

магазинів значно збільшилася, а їх асортимент розширився. Фактично можна говорити, що в 

Україні сформувалася галузь електронної комерції. На кінець 2012 року обсяг продаж через 
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інтернет-магазини в Україні склав близько 1,6 % від загального обсягу роздрібної торгівлі 

(це майже 1,6 млрд дол.). Однак, це майже в 4 рази менше від се-редньосвітового показника, 

а тому можна говорити про потенціал подальшого зростання даної сфери діяльності в 

Україні. Зокрема, аналітики очікують, що на кінець 2016 року в Україні обсяг продаж 

інтернет-магазинів складе 5,65 млрд дол, тобто 4,5 % роздрібної торгівлі [1].  

Не дивлячись на різноманітність інтернет-магазинів, значну частку займають 

магазини, які спеціалізуються з продажу електроніки та побутової техніки. На сьогоднішній 

день визначення інтернет-магазину є дискусійним питанням серед вчених-економістів, але 

найчастіше інтернет-магазином називають структуру в мережі інтернет (сайт), де 

здійснюється продаж продукції (товарів або послуг) споживачеві (фізичній або юридичній 

особі) із урахуванням доставки.  

Відповідно до статистики, найбільш споживаними товарами в Інтернеті є книги. Це 

обувлено легкістю іх пошуку та можлитвістю дізнатися відгуки інших читачів. І хоча зараз 

книги більше скачують і це знизило іх продажів, проте книги все одно залишаються 

найбільш затребуваним товаром в Інтернеті. 
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ 

В сучасних умовах високого рівня конкуренції та істотного впливу кризових чинників 

на діяльність підприємств для кожного з них повинно бути досягнено певний рівень 

стабільності і прибутковості. Досягти цього рівня може фінансова стратегія підприємства, 

яка покликана забезпечити перспективу його подальшого існування. 

Різним аспектам цієї проблеми присвячено багато статей як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених. Зокрема, проблему розглядають А.М. Поддєрьогін, О.О.Терещенко,  

І.О. Бланк. 

Метою статті є розгляд фінансової стратегії в якості плану з оптимізації та управління 

фінансовими ресурсами підприємства як запоруки виживання підприємства в довгостроковій 

перспективі.  

Фінансова стратегія виступає фективним інструментом перспективного управління 

фінансовою діяльністю підприємства, підпорядкованого реалізації цілей загального його 

розвитку, кон'юнктурі фінансового ринку і пов'язаною з цим невизначеністю [1, с. 380]. 

Іншими словами, фінансова стратегія – це перспективне управління фінансовою діяльністю 

підприємства на основі наукової методології передбачення її напрямів і форм, загальних 

цілей діяльності підприємства та мінливих умов зовнішнього фінансового середовища з 

метою підвищення вартості підприємства в довгостроковій перспективі. Розробка фінансової 

стратегії реалізовується у формі бюджету і є компетенцією фінансового менеджменту 

підприємства, а сама стратегія повинна корелювати з маркетинговою, виробничою та 

іншими стратегіями підприємства (рис.1). 
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Рис. 1. Фінансова стратегія як складова стратегій підприємства [2, c. 386]. 

Завданнями фінансової стратегії на українських підприємствах в сучасних ринкових 
умовах є: 

1) забезпечення високих темпів зростання доходів і прибутків; 
2) зростання вартості власного капіталу; 
3) вдосконалення структури капіталу; 
4) збалансування коротко- та довгострокових ефектів використання фінансових 

ресурсів [1, c.399-400]. 
Процес вироблення фінансової стратегії передбачає: планування обсягу реалізації 

продукції; розробку планів зовнішнього фінансування; планування вкладення інвестицій у 
різні проекти; встановлення цілей фінансової діяльності; визначення обсягу необхідних 
ресурсів і джерел їх отримання; вибір механізму залучення коштів з урахуванням рівня 
рентабельності (таблиця 1). Основними показниками, які враховує такий план, є: ступінь 
виправданого ризику; оптимальний строк реалізації проектів; мінімальний прибуток і рівень 
доходу на вкладений у проект капітал; максимальний обсяг інвестицій тощо. 

Таблиця 1. Взаємозв’язок загальних і фінансових стратегічних цілей підприємства [4, 
c.185-186] 

Цілі загальної стратегії  Цілі фінансової стратегії 

Збільшення ринкової частки Зростання доходу і дивідендів 

Оптимізація витрат на собівартість Зростання потоків готівки 

Підвищення якості товару та (або) 
обслуговування 

Оптимізація структури і джерел доходів  

Розширення асортименту продукції Підвищення кредитного та облігаційного 
рейтингів 

Дослідження свідчать, що існує чотири типи стратегій подолання фінансової кризи на 
підприємстві: наступальна; делегування повноважень; компромісів і консенсусів; захисна [3, 
с. 61]. Усі перераховані стратегії реалізуються в умовах глибокої фінансової нестабільності і 
переважно передбачають зміну структури підприємства. 

 В сучасних умовах кризи для багатьох українських підприємств важливим кроком є 
вироблення довгострокового фінансового плану, який враховує мікро- і макроекономічні 
чинники впливу на основі наукової методології з метою досягнення цілей підприємства. 
Адже саме це допоможе підприємству подолати економічну кризу з постійним 
нарощуванням доходів та ринкової вартості підприємства. 
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансово-кредитних установ 

пов’язана з багатьма ризикам, ступінь впливу яких на результати їхньої фінансової 

діяльності значно підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, що 

супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють 

найбільш значну роль у загальному “портфелі ризиків”. Збільшення ступеня впливу 

фінансових ризиків на результати фінансової діяльності господарюючих суб’єктів пов’язане 

з швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, 

розширенням сфери фінансово-кредитних відносин, появою нових фінансових технологій і 

інструментів. 

Проблематикою страхування у сфері фінансових ризиків займається низка 

вітчизняних та іноземних науковців [1,2,4,5]. Істотний внесок здійснений у розроблення 

проблем управління фінансовим ризиком В.В. Вітлінським, П.А. Золіним, М.Г. Лапустою, 

О.В. Тараном, Н.Г. Шаршуковою та іншими.  

Метою статті є виявлення та аналіз проблем у сфері страхування фінансових ризиків 

на вітчизняному ринку страхових послуг та розробка. 

Фінансовий ризик – ймовірність виникнення непередбачуваних фінансових втрат 

(зниження очікуваного прибутку, доходу, втрата частини чи всього капіталу) в ситуації 

невизначеності умов фінансової діяльності підприємства [1] 

Фінансові ризики виникають в процесі формування та функціонування фінансових 

відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства. Проблеми управління фінансовими 

ризиками існують у всіх секторах економіки, оскільки фінансова сфера об’єднує та 

забезпечує їх діяльність. 

Конкретними різновидами фінансових ризиків підприємства є [2]:  

- ризики неплатежу (невиконання зобов’язань згідно договорів, несплата 

платежів при продажі товарів в кредит та при лізингових операціях);  

- неотримання прибутку при інвестиційних операціях;  

- втрати або зменшення прибутку внаслідок непередбачуваних обставин; 

- депозитний ризик (можливість неповернення депозитних вкладів (непогашення 

депозитних сертифікатів) зустрічається досить рідко і пов’язаний з неправильною оцінкою 

або невдалим вибором комерційного банку для здійснення депозитних операцій 

підприємства. 

Страхування фінансових ризиків – це сукупність видів страхових послуг, що 

передбачають зобов’язання страховика здійснити страхову виплату страхувальнику в розмірі 

втрачених доходів. 

Страхування фінансових ризиків спрямовано на забезпечення відшкодування 

матеріального збитку, який проявляється внаслідок їх настання. Можна різними способами 

забезпечувати безперервність процесу відтворення та максимальну фінансову стійкість 

економічних суб’єктів, але як засвідчує зарубіжний досвід, саме страхування є найбільш 

ефективним. 

Законом України „Про страхування” (у редакції від 4 жовтня 2001 року № 2745-III) 

передбачено кілька видів страхування фінансових ризиків. До них в першу чергу відноситься 

власне страхування фінансових ризиків, яке на практиці може називатись „Страхування 

фінансових ризиків”, „Страхування ризиків неплатежу” або „Страхування виконання 

договірних зобов’язань”. За цим видом ризиків здійснюється також страхування втрат 

прибутку внаслідок перерв у виробництві, що реалізується у так званому „пакетному 

режимі”, тобто одночасно зі страхуванням майна від вогневих ризиків, стихійних явищ та 
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інш. Законом передбачене також „Страхування інвестицій”, тобто доходу від інвестиційних 

операцій, а також „Страхування виданих та прийнятих гарантій” [3]. 

Страхування фінансових ризиків в Україні розвивається і з кожним роком стає все 

перспективнішим. Основним чинником зростання його популярності є збільшення обсягів 

споживчого кредитування і товарного кредитування. Ринок страхування фінансових ризиків 

розширюватиметься, що пов’язано з розвитком спеціалізації цього виду страхування, 

підвищенням рівня фінансової культури підприємств і банків у сфері управління ризиками. У 

цьому сегменті можна також прогнозувати розширення незабаром спектра послуг, наприклад 

– страхування валютних ризиків, страхування збитків, пов’язаних із зупиненням 

виробництва, страхування прибутку та інші інноваційні страхові продукти, які раніше не 

підлягали страхуванню. Оскільки більшість фінансових схем здійснюється саме за 

допомогою страхування фінансових ризиків, необхідна зміна законодавчої бази, зокрема 

Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” у частині віднесення витрат на 

вищезгадане страхування з валових витрат на валові доходи підприємства чи застосування 

інших регуляторних норм. 
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САМОРОЗВИТОК В КАР'ЄРІ ПРИ СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Кар'єра людини являє собою процес довжиною в життя, який можна умовно розділити 
на етапи: отримання професійної освіти, влаштування на роботу, становлення і просування 
по службових сходах, збереження та закріплення, а також завершення до періоду виходу на 
пенсію. Поняття «кар'єра» має широке тлумачення. У суспільній свідомості закріпилося 
уявлення про кар'єру, перш за все, як про підйом по посадових сходах, кар'єрі керівника. Та 
поступово формується розуміння кар'єри як трудового шляху, основної форми реалізації 
свого потенціалу, здібностей, набуття певного соціального статусу, розвиток системи 
соціальних ролей індивідуума [2]. 

У сучасному світі кар'єру прийнято планувати і керувати нею, тому що сучасній 
людині доводиться жити в часи конкуренції на ринку праці, в епоху змін. Кар'єра лежить в 
зоні особистої відповідальності і ніхто не зробить її за людину. Основною рушійною силою в 
побудові кар'єри є мотивація, що включає в себе мотиви, пов'язані з бажанням самореалізації 
в процесі творчої діяльності, сенс якої, як доведено багатьма дослідниками, завжди глибоко 
соціальний. Як показує аналіз літературних джерел, самомаркетинг має прямий вплив на 
кар'єрне зростання фахівця і знаходяться в прямій залежності від факторів, що впливають на 
кар'єру.  

Вивченням питання представлення фахівця на ринку праці займалися наступні вчені: 
Фатхутдинов Р.А. [2], Фрэнк Беттджер [3], СеменоваЛ. [4] , Кельчевская Н. Р. [5], Шкавро С. 
Л. [5], Котлер Ф. 

http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/77165.doc.htm
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«Самомаркетинг» — організація самореклами та вигідного представлення себе, своїх 
можливостей і навичок на ринку праці з метою викликати інтерес потенційного роботодавця 
[1]. Крім того, самомаркетинг є одним із шляхів підвищення конкурентноздатності, 
успішності фахівця, що дозволяє надалі прискорити просування по службі або перейти на 
нове місце роботи. У поняття самомаркетингу входить не тільки успішна самореклама з 
метою працевлаштування або ж просування по службових сходах — це ще й спосіб 
періодично підвищувати власну «ринкову ціну» і рівень особистої «актуальності». 

Відповідно до твердження Філіпа Котлера про те, що особистість може бути товаром, 
кожен з нас — товар. Сучасна реальність така, що при високій конкуренції на ринку праці 
людина стає товаром. Продаж товару «робоча сила» це перш за все організація грамотної 
комунікації в системі «продавець - покупець». 

Самомаркетинг — систематичне підвищення ринкової вартості самого себе, що 
допомагає прискорити просування по службових сходах і бути успішним. Маркетинг 
набагато полегшує життя всім, тому що його призначення - виявити, чого хочуть люди, а 
потім запропонувати їм це чи то - товар, послуга, спеціаліст. Самомаркетинг — процес, що 
складається з двох частин: Зосередити увагу на собі, своїх знаннях, уміннях, навичках, 
особистісних якостях; Звернути увагу і вивчити вимоги роботодавця, якому ви хочете 
сподобатися [3]. 

Істотне значення в самомаркетингу має програма self-brandinga, тобто створення і 
«розкрутки» себе як професіонала, що фахівець повинен складати і оновлювати кожні п'ять 
років. У програму включаються конкретні дії з удосконалення професіоналізму, методи і 
терміни виконання. 

Виділяють наступні етапи самомаркетингу: Етап 1. Визначити себе і свої цілі в 
пошуках роботи. Розібратися з ситуацією на ринку праці, визначити яка ваша дійсна ціна. На 
основі цього правильно скласти своє резюме. Найнадійніший спосіб дізнатися свою ціну - 
шукати роботу, ходити на співбесіди і дивитися, що вам пропонують; Етап 2. Інтенсивно 
проводити роботу по доведенню інформації про себе до потенційних роботодавців; Етап 3. 
При телефонному та особистому контакті з потенційним роботодавцем (або його 
представником) вигідно представити себе як потенційного працівника і в результаті 
отримати пропозицію про роботу; Етап 4. Отримавши пропозицію про роботу, грамотно 
провести переговори і виторгувати вигідні умови роботи. Етап 5. Підтвердити своє резюме. 
Купуючи товар, покупець не повинен розчаруватися в покупці. Ця стадія відноситься до так 
званого після продажного обслуговування товару [5]. 

Кожен з цих етапів - окрема й велика проблема, яку потрібно докладно вивчати, 
успішному вирішенню якої потрібно вчитися. Є кілька загальноприйнятих у цій галузі 
правил, дотримання яких є обов'язковими для найбільшої ефективності самомаркетингу. 

Перше правило: ніколи не забувайте про те, що які б цілі не переслідувалися в 
результаті, основне призначення самомаркетингу - самопізнання. Професіонал, котрий 
береться за впровадження у власну професійну діяльність принципів self-marketing, повинен 
знати свої сильні і слабкі сторони. При цьому слабкі знати так, що б завжди вміти приписати 
їх до розділу сильних. І так, що б всі у це повірили - особливо ті, хто в результаті може вам 
зробити пропозицію, від якої в здоровому глузді ніхто не відмовляється. 

Друге правило: не применшувати важливість першого враження. Правильно і 
грамотно подати себе на першій зустрічі - вже половина всієї справи. Необхідно 
розширювати коло знайомств - нові люди завжди міняють щось у житті. До того ж це чудова 
можливість для самомаркетингу. 

Наступне правило: важливо скласти план найближчих «заходів» самомаркетингу, і 
дотримуватися його. 

Останнє правило: які б цілі не переслідувалися, займаючись саморекламою, 
найголовніше — залізна впевненість у власних силах. А тому тільки впевненість [4]. 

Отже, самомаркетинг і цілеспрямована робота над власним іміджем мають прямий 
вплив на кар'єру спеціаліста та підвищують конкурентноздатність на професійному ринку 
праці. Необхідно займатися самомаркетингом. Необхідно вчитися робити це грамотно і 
ефективно. 



 109 

Література 
1. Большой экономический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. М. — 
1997. — 1456 с. 
2. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризисна /  
Р. А. Фатхудинов // Экономика, маркетинг, менеджмент. М. — 2002. - 886 с. 
3. Фрэнк Беттджер. Вчера неудачник — сегодня преуспевающий бизнесмен. — М. — 1998. 
4. Семенова Л. Как можно испортить свой имидж / Л. Семенова // Корпоративная 
имиджелогия. — 2008. — №02. 
5. Кельчевская Н. Р. Самомаркетинг — необходимое условие инновационного 
организационно-экономического управления вузом / Н. Р. Кельчевская, С. Л. Шкавро // 
Университетское управление: практика и анализ. — 2003. — № 5-6(28). С. 47-51. 

 
Носенко Владислава 

студентка 5 курсу економічного фак-ту 
Наук. кер.: к.е. н., доц. Колобердянко І.І. 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ВЕЛИЧИНУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
Для більшості країн прямі іноземні інвестиції є значущим джерелом фінансових 

ресурсів, оскільки вони є досить стабільним джерелом капіталу, що може забезпечити появу 
в країні сучасних технологій, організаційних навичок і розподільних мереж. Сучасна 
тенденція розвитку світових ринків указує на те, що швидше всього в умовах глобалізації 
збільшується міжнародний рух капіталу (прямі інвестиції). Це вимагає перегляду 
сформованої системи теоретичних і практичних знань про функціонування економіки країн з 
точки зору міжнародного руху капіталу у формі інвестицій. 

Для виявлення впливу глобалізації на міжнародний рух капіталу в Україні та Данії 
було побудовано 2 моделі (рис. 1), у яких регресанд – обсяг прямих іноземних інвестіций 
(ПІІ) (у % від ВВП), регресор – індекс глобалізації (ІГ), відповідно (табл. 1). 

  
Рис. 1. Тенденції руху прямих іноземних інвестицій в Україні та Данії 

 

Таблиця 1- Вихідні дані [1; 2] 

Рік 
Україна Данія 

Глобалізація Прямі іноземні інвестиції Глобалізація Прямі іноземні інвестиції 

2001 58,9809 55,1115 89,6990 85,6256 

2002 59,3009 53,8841 89,0035 84,2700 

2003 59,8423 54,4416 88,8766 82,0585 

2004 61,4117 55,5686 88,6898 82,0014 

2005 62,6494 57,8807 89,4205 86,9894 

2006 63,3009 60,8000 89,0646 88,0594 

2007 65,5904 63,8678 89,7453 89,3648 

2008 66,7842 65,9384 89,1483 89,0067 

2009 68,2197 74,5039 87,9805 85,9418 
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Продовження таблиці 1 

2010 67,7818 73,2723 88,1241 85,7634 

2011 68,8572 72,9724 87,4383 86,0858 

2012 68,4853 70,8576 88,1148 86,7364 

2013 67,7814 68,8695 88,1217 87,7023 

В ході роботи було встановленно, що обидві моделі є адекватнимі та статистично 

значущими (табл. 2).  

Таблиця 2 – Оцінка якості моделі 

Показник Україна Данія 

Коефіцієнт корреляції 

0,970767689 0,871069842 

висока ступінь зв'язку між показниками висока ступінь 

зв'язку між 

показниками 

Коефіцієнт 

детермінації 

0,942389906 0,75876267 

модель описує приблизно 95 % вихідних даних модель описує 

приблизно 76 

% вихідних 

даних 

F-розрахункове 343,5194513 66,05120394 

F-критичне 

4,324793743 4,324793743 

модель статистично значуща, оскільки 

критрозр FF    

модель 

статистично 

значуща, 

оскільки 

критрозр FF   

За допомогою методу найменших квадратів емпірична функція регресії для України 

матиме вигляд: 

 
Тобто збільшення ІГ на 1 призведе до збільшення частки ПІІ від ВВП на 1,19. У той 

час як емпірична функція регресії для Данії:  

 
Це свідчить, що в Данії збільшення ІГ на 1 призведе до збільшення частки ПІІ від 

ВВП на 8,13 тобто майже у 7 разів швидше, ніж в Україні.  

З цього можна зробити висновок, що економічні системи більш глобалізованих країн 

стають відкритішими, а капітал, робоча сила, технології, фінансові ресурси вільнише 

переміщуються через кордон. Відповідно, глобальний відтворювальний процес чинить все 

більший вплив на рух інвестиційних ресурсів у різних регіонах світу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ CRM-СТРАТЕГІЙ У ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРАХ 

Сьогоднішній день вимагає від компаній по-новому ставитися до потенційного і 

реального клієнта. Взаємовідносини з клієнтом стають ключовим чинником успіху компанії. 

Проаналізувавши структуру доходів і провівши детальний аналіз взаємин із клієнтами, будь-

яка організація може самостійно переконатися, що лише 20% замовників створюють 80% 

проблем в обслуговуванні, а 20% клієнтів приносять 80% прибутку. Крім того, як свідчать 

численні дослідження, співпраця з існуючими клієнтами обходиться компанії в 5-10 разів 

(залежно від галузі) дешевше, ніж залучення нових, а зменшення відтоку клієнтів на 5% 

підвищує прибутковість операцій на 25-95% [1]. З цього випливає, що побудова правильних 

взаємин із клієнтами дозволяє компанії підвищити прибутковість своєї роботи без 

збільшення витрат. 

CRM (Customer Relationship Management – управління взаєминами з клієнтами) – 

філософія ведення бізнесу в клієнт-орієнтованій компанії, основною ідеєю якої є отримання 

найбільш повної інформації про покупця з метою найкращого обслуговування [2]. Великі й 

дрібні компанії, що працюють у самих різних областях, розглядають CRM як частину 

корпоративної стратегії.  

В Україні управлінню клієнтською базою приділяється мало уваги, що обумовлене 

відсутністю обґрунтованих наукових підходів, що сприяють налагодженню успішних і 

міцних відносин компанії зі своїми покупцями. Методи й моделі управління взаєминами із 

клієнтами, запропоновані дослідниками носять переважно теоретичний характер і їх досить 

проблематично використовувати на практиці в тому виді, у якому вони представлені на 

даний момент, кожний з дослідників пропонує свій варіант, роблячи акцент на різних 

елементах процесу взаємодії з покупцями.  

Відсутність наукових підходів у сфері співробітництва з покупцями, нерозвинений 

математичний апарат, акцент на практичній складової CRM (інформаційні технології) 

заважають ухвалювати зважені рішення. Така ситуація характерна для різних напрямків 

бізнесу, але у галузі діяльноті громадських центрів взагалі немає жодної інформації стосовно 

комплексного управління взаєминами із клієнтами. Окрім відсутності єдиного підходу до 

ефективного управління клієнтською базою це викликане рядом причин: 

1. Громадський центр – організація нового типу для України; західноєвропейська 

соціально-культурна модель взаємозв’язку та взаємодії бізнес сектору з організаціями 

громадянського суспільства (ОГС) кінця XX століття, яка тільки починає набирати оберти у 

країнах Східної Європи. 

2. Широкий спектр послуг, шо вони надають. Громадські центри можуть бути 

призначені як для культурної, дозвільної, так і для політичної чи соціальної діяльності, в якій 

добровільно беруть участь приватні особи (починаючи від найпростіших завдань щодо 

соціалізації, взаємодопомоги і можливості провести час в дружній компанії – до 

правозахисних та інших інституцій громадянського суспільства). 

3. Громадський центр – це недержавна неприбуткова організація, яка перетворила 

комерційні програми на соціально-відповідальні бізнеси, що безпосередньо спонсорують 

благодійну діяльність центру. Тобто він поєднує в собі благодійний фонд, що не приносить 

прибутку та ряд комерційних прибуткових програм.  

4. Немає чіткого розуміння хто є споживачем пропонованого продукту. Для того, щоб 

впровадити СRM-стратегію, необхідно відповісти на ряд питань:  

1) Хто мій споживач (його відношення, поводження, потреби)? 

2) Де, в якому місці відбувається контакт споживача з організацією? 

3) Наскільки ефективно будуються взаємини з ними? 

4) Коли і чому ці взаємини припиняються? 
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5) Скільки коштує для організації придбання чи втрата таких взаємовідносин? 

Для звичайної компанії, що займається торгівлею або пропунує банківські, страхові, 

туристичні чи інші послуги, це не складає труднощів, але для громадського центра досить 

складно. Це пов’язано з великою кількістю паралельно діючих програм, учасником яких 

може стати клієнт. На питання «Скільки коштує для організації придбання чи втрата таких 

взаємовідносин?» можна відповісти тільки у тому випадку, коли клієнт є учасником 

комерційної програми. 

Існує також і інша проблема: дослідження показали, що розширення спектру 

пропонованих продуктів і послуг (що є частиною корпоративної стратегії) ускладнює процес 

взаємодії з клієнтом, може його заплутати або відштовхнути. Але на практиці маємо, що 

досить доцільно використовувати стратегію другого продукту, як потужний інструмент 

збільшення доходності. Тобто залучати до прибуткових програм клієнтів, що потрапили до 

громадського центру як учасники некомерційних програм.  

Таким чином, для ефективного управління громадськими центрами необхідно 

сформувати якісну клієнторієнтовану стратегію, яка інтегрує створену ОГС клієнтську базу у 

бізнес-середовіще і створить важелі для отримання додаткових фінансових натходжень в усі 

сфери діяльності цього центру. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ, ЯК ОСНОВА 

ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА 

Україна володіє великими земельними ресурсами. Її земельний фонд – 60,4 млн. га. 

Частина земельних ресурсів у складі продуктивних сил держави становить понад 40%.  

У ресурсній забезпеченості соціально-економічного розвитку України вартість землі 

сягає 40-44%. 

Земельний фонд країн має високий біопродуктивний потенціал. В його структурі 

переважають землі з родючими ґрунтами. Основна база землеробства розміщена на ґрунтах 

чорноземного типу. За експертними оцінками, при раціональній структурі 

землекористування і відповідному науковому та ресурсному продуктів харчування на 140-

145 млн. 20 чоловік. 

За роки проведення земельної реформи структура сільськогосподарських угідь 

поступово змінюється, але це достатньо пов’язується з їхнім економічним станом. Структура 

сільськогосподарських угідь нині така: рілля 32,537 тис. га (77,8%); багаторічні насадження – 

924,4 тис. га (2,2%); сіножаті – 2407,3 тис. га (5,8%); пасовища – 5517,0 тис. га (13,2%); 

перелоги – 431,2 тис. га (1,0%) [1, с.45]. 

У структурі земельного фонду України в цілому відбуваються позитивні процеси: 

зменшуються площі відкритих земель без рослинного покриття – відповідно відкритих 

земель без рослинного покриття від 3,4% до 1,7%, збільшується питома вага лісовкритих 

територій – відповідно від 16,9% до 17,3%. Незважаючи на ці позитивні зміни в структурі 

земельного фонду в Запорізькому регіоні значно гірші показники щодо лісистості й 

відкритих земель без рослинного покриву порівняно з ними в цілому в Україні. Так питома 

вага лісовкритих площ регіону майже у два рази менша, ніж у цілому в Україні, а відкритих 

земель без рослинного покриву – більше як у 1,5 більша ніж у цілому в Україні. Наведені 

дані характеризують стан землекористування Запорізького регіону як небезпечні в 

екологічному відношенні, особливо в розвитку водної, вітрової ерозії та їхньої сумісної дії. 
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Серед областей південно-східного регіону найгірший екологічний стан землекористування в 

Запорізькій і Донецькій областях. 

Розподіл земельного територіального ресурсу за цільовим призначенням носить 

довільний характер, дотепер ще не має економічної та екологічної обґрунтованості. 

Структура й економічна незбалансованість земельного фонду суттєво знижують 

ефективність використання та охорони земель, зокрема, відносну дефіцитність землі як 

ресурсу територіального розвитку, погіршують природну здатність ґрунтового покриву, як 

основу органічного агро виробництва. До сільськогосподарського виробництва залучено 

майже 91% території області, а її розораність досягла 75%. У складі земель 

сільськогосподарського призначення частка ріллі становить 83%. 

Сільськогосподарська освоєність земель області дана з найвищих в Україні й значно 

перевищує економічно обґрунтовані межі (для порівняння: розораність території США – 

15,8%, а сільськогосподарських угідь – 35,9%; сільськогосподарська освоєність території 

Великобританії, Франції, Німеччини від 28,1 до 31,8%, де частка ріллі становить від 40 до 

57,8%. Причина цього – екстенсивний спосіб ведення землеробства, нераціональна питома 

вага природних кормових угідь (близько 13%) [2, с.112]. 

Велику соціальну й екологічну цінність мають землі природоохоронного, 

рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення, які разом займають 1,4 тис. 

га (0,05%) території області. В області немає повного кадастру цих земель [3, с.203]. 

В Запорізькій області та в цілому в Україні вже вичерпана можливість територіально-

екстенсивного розвитку всіх галузей господарства, особливо агропромислового комплексу. 

Тому реструктуризація сільськогосподарських земель за екологічними показниками головна 

проблема органічного агро виробництва. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У ринковій економіці України центральне місце у фінансово-господарській діяльності 

будь-якого підприємства займають праця і результати праці, що обумовлено створенням 

додаткового продукту. Дана обставина зумовлює ставлення до раціонального використання 

трудових ресурсів та коштів на оплату праці працівників. У зв'язку з цим зростають роль і 

значимість регулювання праці, витрат на його оплату та розрахунків з працівниками по 

заробітній платі, який повинен забезпечувати оперативний контроль за кількістю і якістю 

праці, використанням коштів, що включаються до фонду заробітної плати, та інших витрат 

на оплату праці [1].  

Питання. пов'язані із заробітною платою, розглядали багато відомих учених, а саме: В. 

Петті, Д. Рікардо, А. Сміт, П. Самуельсон, Т. Веблен, Й. Шумпетер, М. Туган-Барановський 

та ін. 

Крім того, всі ці питання, а також питання розвитку соціально-трудових відносин у 

сфері праці знайшли своє відображення у працях вітчизняних науковців, таких як: 

Б.Андрушків, С.Бандура, Л.Беззубко, Д.Богиня, І. Гнибіденко, Є.Гончаров, М.Кизим,  
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А. Колот, Ю.Комар, Е.Лібанова, Б.Нагорний, О.Новікова, М. Приступа, М. Романюк, 

А.Чухно та інші.  

Проблеми оплати праці в сучасних умовах господарювання стають усе більш 

гострими й актуальними ще й у зв'язку з тим, що для дуже значної кількості підприємств 

регулярність і розмір виплат визначають не тільки перспективи розвитку самих організацій, 

але і забезпечують фактичне "виживання" їхнього персоналу [2]. 

В умовах існування різних форм власності та господарювання регулювання оплати 

праці здійснюється за допомогою: 

- державного регулювання; 

- договірного регулювання через укладання генеральної, галузевих, регіональних 

тарифних угод і колективних договорів на рівні підприємств, трудових договорів з 

найманими працівниками; 

- механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на 

підприємстві [3]. 

В умовах ринкових відносин державна політика в галузі оплати праці відіграє 

здебільшого не економічну, а соціальну роль. Так, держава здійснює регулювання оплати 

праці працівників підприємств усіх форм власності та господарювання встановленням 

розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, умов і розмірів 

оплати праці в бюджетних організаціях та установах, оподаткування доходів працівників 

тощо. 

Мiнiмальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за 

просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану 

працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій 

території України для підприємств усіх форм власності та господарювання. Розмір 

мінімальної заробітної плати встановлюється державою. Держава встановлює мінімальні 

норми та гарантії в оплаті праці. До встановлених державою норм оплати праці належить 

оплата: за працю у позаурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час; за час 

простою не з вини працівника; при виготовленні бракованої продукції не з вини працівника; 

працівникам, яким не виповнилось вісімнадцять років, при скороченій тривалості їх 

щоденної роботи та інші [4]. 

Договірне регулювання оплати праці здійснюється на під¬ставі укладення системи 

тарифних угод на міжгалузевому галузевому, регіональному та виробничому рівнях: 

Слід відмітити, що забезпечення ефективної реалізації функцій заробітної плати, 

особливості і межі державного впливу на оплату праці робітників різних секторів економіки: 

державного, включаючи бюджетний, і приватного – у значній мірі залежить від нормативно-

правового забезпечення умов оплати праці. 

Тому, на нашу думку, важливим завданням реформування організації оплати праці в 

Україні полягає в подоланні суперечностей у змісті та цілях здійснення функцій державно-

нормативного регулювання оплати праці на національному і структурних рівнях, 

забезпечення їхньої загальної спрямованості на реалізацію соціальної складової економічної 

функції держави і її соціальної функції. 
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ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ПАТ «МОТОР СІЧ» 

Машинобудування є головною капіталоутворюючою галуззю національного 

господарства України, що безпосередньо впливає на науково-технічний розвиток країни, 

оскільки покликане виробляти інноваційне обладнання для інших галузей, а відтак - для 

виготовлення іншої продукції. При цьому, труднощі у діяльності вітчизняних промислових 

підприємств обумовлені низкою об’єктивних обставин, серед яких нестабільність 

зовнішнього та внутрішнього середовища, наявність різноманітних факторів, що 

перешкоджають досягненню стратегічних цілей, реалізації економічних інтересів 

підприємства. Зазначене доводить, що підприємства повинні постійно приймати ефективні 

управлінські рішення щодо забезпечення та зміцнення власної економічної безпеки.  

Для забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств, доцільно 

використовувати комплекс організаційних та економічних заходів, що подано в табл. 1. 

Таблиця 1 – Заходи щодо забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудівної галузі [2, с. 104-105] 

Економічні заходи Організаційні заходи 

1. зниження витрат на енергоресурси; 

2. розробка стратегії забезпечення 

економічної безпеки підприємства; 

3. пошук нових ринків збуту; 

4. розвиток інновацій; 

5. розвиток інфраструктури ринку; 

6. страхування ризиків 

 захист комерційної таємниці; 

 оновлення технології; 

 оновлення устаткування; 

 створення достатньої нормативно-

правової бази; 

 кадрове забезпечення 

 

Практика функціонування ПАТ «Мотор Січ» доводить, що підприємство, для 

забезпечення власної економічної безпеки, використає такі 2 групи заходів: 

1. Економічні заходи: 

1. впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії; 

2. використання стратегії розвитку, яка грунтується на постійному моніторингу 

тенденцій на споживчих і сировинних ринках, враховує швидко мінливі умови ведення 

бізнесу, притаманні ринковій економіці, та забезпечує стабільний розвиток підприємства на 

тривалий період часу в умовах жорсткої конкурентної боротьби; 

3. активне сприяння розширенню ринків збуту продукції і послуг, підтримання 

високого іміджу шляхом публікацій у засобах масової інформації, участі у виставках, прес-

конференціях (представництва ПАТ «Мотор Січ» функціонують в 11 країнах світу: Україна, 

Росія, Білорусь, КНР, ОАЕ, Алжир, Індія, Бангладеш, США, Бразилія, Уганда) [1]; 

4. надавання ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» підприємству ПАТ «Мотор 

Січ» послуг з обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації [1]. 

2. Організаційні заходи: 

− впровадження прогресивних технологій з метою економії матеріалів, підвищення 

коеффіціента використання матеріалів, зниження трудомісткості виробництва продукції 

(реконструкція ПЕК-3 з переводом парового котла-утилізатора у водогрійний режим; 

освоєння ремонту нових видів обладнання на Лубенському верстатобудівному заводі) [1]; 

− збереження та зміцнення зв’язків з постачальниками основних комплектуючих 

виробів і матеріальних ресурсів, з підприємствами-суміжниками та підприємствами-

споживачами, в тому числі шляхом обміну капіталом і створення спільних підприємств, що 

дозволяє своєчасно задовольняти потреби замовників і підтримувати подальше зростання 

обсягів виробництва; 
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−  запровадження принципу наступності поколінь в основі кадрової політики, що 

забезпечується співпрацею з прогнозованими джерелами кваліфікованого персоналу, тобто 

професійно-технічними, середніми та вищими навчальними закладами. Так, у 2013 році 

працевлаштовано 442 молодих спеціаліста, в тому числі: 217 молодих фахівців з вищою 

освітою, 75 випускників авіаційного, електротехнічного та інших коледжів м. Запоріжжя, а 

також 150 випускників вищих ПТУ [1]; 

− використання висококваліфікованого персоналу та забезпечення такої кадрової 

політики, що підтримує розвиток персоналу та мотивацію їх праці на високому рівні. Так, у 

2013 році атестовано 5673 фахівця, в тому числі: 139 керівників вищої ланки; 526 фахівцям 

підвищені кваліфікаційні категорії, 27 працівників підприємства пройшли конкурсний відбір 

і направлені в НАКУ «ХАІ» для навчання за спеціальністю «Літаки і вертольоти», 28 

працівникам присуджено звання «Заслужений Моторобудівник», 14 працівникам – «Майстер 

– золоті руки», 5 працівникам – «Кращий молодий Моторобудівник» [1]. 

Таким чином, можна стверджувати, що керівництво ПАТ «Мотор Січ» активно 

застосовує заходи забезпечення економічної безпеки підприємства, однак, підприємству і 

надалі необхідно шукати найбільш ефективні шляхи підвищення економічної безпеки.  
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ МОТИВАЦІЄЮ 

На сьогоднішній день проблема мотивації трудової діяльності набуває великого 

значення. Управління персоналом визначається однією з найбільш важливих сфер 

життєдіяльності підприємства, здатної підвищити його ефективність. Людський фактор є 

одним із найбільш важливих факторів виробництва та діяльності підприємства, тому 

потрібно правильно і ефективно стимулювати персонал. Та на превеликий жаль, не кожне 

підприємство здатне раціонально підходити до вирішення цього питання. Бо воно дійсно 

потребує знань і умінь практично використовуваних в області психології, економіки, 

адміністративно-правовому, соціальному та ін аспектах.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми мотивації трудової діяльності персоналу та 

створення мотиваційного механізму займають чільне місце в діяльності підприємств. 

Питаннями мотивації персоналу займалися наступні вітчизняні та зарубіжні вчені: Хован О. 

С. [1], Колот А. М [2], Гайдученко С.О. [3], Р. Дафт, О.П. Єгошин, Ш. Річі, А. Сміт,  

Ф. Тейлор, А. Маслоу, К. Альдерфер, Л. Портер та інші. 

Метою дослідження є аналіз і розробка комплексної системи мотивації персоналу. 

Визначення основних елементів комплексної системи мотивації персоналу та їх сутності. 

Виявлення моделі мотиваційного механізму. 

Комплексна система мотивації персоналу (КСМП) являє собою поєднання пов'язаних 

та взаємодіючих систем мотивації персоналу, що забезпечує більшу їх ефективність для 

досягнення цілей підприємства. Розробка КСМП дає можливість системно керувати 

трудовою активністю персоналу та мотиваційним потенціалом підприємства, прослідкувати 

взаємозв'язки елементів мотивації, а також використовувати аналітику для глибшого аналізу 

аспектів процесів мотивації на підприємстві [1]. 

Сучасна практика господарювання незаперечно свідчить, що роль нематеріальних 

мотивів та стимулів постійно зростає. На поведінку людей у процесі діяльності все більший 

http://www.motorsich.com/rus/
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вплив справляє трудова мотивація. Остання породжується самою роботою, тобто її змістом, 

умовами, організацією трудового процесу, режимом праці тощо. Отже, йдеться про складову 

внутрішньої мотивації праці, про сукупність внутрішніх рушійних сил поведінки людини, 

що пов’язані з роботою як такою. Інтереси глибокого розуміння сутності трудової мотивації 

потребують її розгляду в контексті теорії двох факторів Герцберга. Провідною ідеєю цієї 

теорії, є твердження, підкріплене численними практичними дослідженнями, що мотивація 

може посилюватися лише під впливом чинників, пов’язаних із самою працею (суть праці, 

відповідальність, успіх, просування по службі тощо). Інші чинники, як доводить Герцберг, 

можуть усунути невдоволення, проте, не дають справжнього задоволення від роботи, а отже, 

не здатні суттєво активізувати діяльність людини. Безперечно, кожна людина має потребу в 

змістовній, цікавій, корисній роботі, пристойних умовах праці. Вона прагне до визначеності 

перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник відчуває самоповагу, 

самоствердження, коли результати його роботи оцінюються високо як ним самим, так і 

суспільством. У цілому трудову мотивацію пов’язано, з одного боку, зі змістовністю, 

корисністю самої праці, а з другого — із самовираженням, самореалізацією працівника [2]. 

Формування ефективного механізму трудової мотивації персоналу, що відповідає 

сучасним вимогам, вимагає глибокого осмислення і розуміння 

економічних і соціально - психологічних законів, що визначають поведінку людини.  

До основних груп законів відносять наступні: загальні закони поведінки; закони 

інерційності людських систем; закони, що регулюють взаємозв' язок із зовнішнім 

середовищем; соціально - психологічні, біопсихічні закони.  

Модель мотиваційного механізму. Для посилення трудової мотивації працівників, 

максимально повного вивільнення виробничо - соціального потенціалу трудового колективу 

з метою підвищення ефективності роботи підприємства необхідно створювати відповідні 

умови і передумови, тобто свідомо і доцільно управляти цим процесом. Вирішення задач 

посилення трудової мотивації пов'язано з проблемою створення діючого мотиваційного 

механізму, під яким розуміється система економічних, соціально - психологічних, 

адміністративних і правових методів впливу на спонукальні мотиви трудової поведінки 

працівника, групи людей, колективів з метою розвитку внутрішньої потреби в працівників у 

більш ефективній трудовій віддачі.  

Модель мотиваційного механізму слід розглядати як комплексну систему, що  

включає два блоки: механізм управління трудовою мотивацією на макрорівні і 

механізм управління мотивацією до праці на макрорівні.  

До основних компонентів блоку управління мотивацією на макрорівні варто  

віднести: удосконалення фінансово - кредитної системи; противно -інфляційні міри; 

удосконалення податкової політики; реформу оплати праці; державну політику в області 

вивільнення і працевлаштування робочої сили; забезпечення соціального захисту трудящих і 

населення. Модель мотиваційного механізму на мікрорівні може бути представлена у вигляді 

трьох основних блоків: організаційно - економічних, соціально - психологічних і 

адміністративно - правових методів впливу на працівників з метою досягнення їх 

високопродуктивної діяльності. 

Щоб забезпечити ефективне управління процесом трудової мотивації, вчасно 

виявляти й усувати причини, що негативно впливають на зниження спонукальних мотивів до 

праці, важливо мати мотиваційну оперативну інформацію для того, щоб приймати адекватні 

управлінські рішення як на рівні підприємств, так і на регіональному і на ціональному 

рівнях.  

Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження і контролю стану 

мотивації трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, 

прийняття кваліфікаційних управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності 

виробництва. 

Мотиваційний моніторинг, проведений у рамках конкретного підприємства 

(організації), спрямований на вивчення трудової поведінки працівників, їх потреб, інтересів і 
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мотивів, а також виявлення факторів, що знижують спонукальні мотиви до продуктивної 

роботи. Системне відстеження стану трудової мотивації буде сприяти розробці найбільш 

ефективних у даних умовах стимулів активізації трудової діяльності, посилення їх 

зацікавленості в підвищенні ефективності виробництва. Система моніторингу мотивації 

трудової діяльності повинна базуватися за наступними принципами: системність, 

комплексність, аналітичність, періодичність, виробничо – територіальний підхід [3]. 

 Отже, ми можемо зробити такі висновки, що, мотивація складається з комплексного 

підходу, який дає змогу проаналізувати та впровадити ефективні шляхи для підвищення 

трудової діяльності. Вона є діючою основою в діяльності працівника та складається з різних 

систем. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

За сучасних умов розвитку банківської системи головне завдання комерційних банків 

полягає у пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отриманні достатніх прибутків для 

збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї 

складної проблеми потребує використання багатьох методів, прийомів, засобів, систем та 

розробки нових підходів до управління активами і пасивами банку. 

Вище означені аспекти свідчать про важливість використання комерційними банками 

ґрунтовної теоретичної бази методів управління і підходів до проблем рентабельності і 

ризику. 

Безпека банків – це складне системне утворення, яке включає правову, економічну, 

фінансову, інформаційну та інші види безпеки [1]. 

Економічною безпекою банку слід вважати стан, при якому забезпечується його 

економічний розвиток і стабільна банківська діяльність, гарантований захист його 

фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат реагувати як на 

внутрішні зміни, так і на зміни в навколишньому середовищі. Ці загрози виникають 

внаслідок зростання рівня неплатоспроможності суб’єктів господарювання та злочинності, 

низького рівня правової підготовки і відповідальності працівників банку. Вказані загрози 

реалізуються через злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем. 

Для подолання таких негативних явищ, на нашу думку, потрібно сформувати масив 

нормативно-правових актів, які б детально регламентували процедури забезпечення 

економічної безпеки банку. Таке законодавство має будуватися на таких принципах: 

законність, системність, своєчасність, безперервність, оптимальність, плановість, 

координаційність, компетентність, гласність, конфіденційність та відповідальність. 

Банківська система України в 2013 році переживала «епоху застою». В умовах 

жорсткої монетарної політики і девалютизації банки урізали витрати і повертали фондування 
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материнським структурам. Західні банки продовжували виходити з ринку: частка іноземного 

капіталу зменшилася на 6% − до 26%. Показники прибутку в системі падали. За 2013 рік, 

згідно з даними НБУ, їх обсяг склав 1,4 млрд грн [2]. 

Протягом 2013 року чисті активи банківської системи України збільшились на 13,4% 

(150,9 млрд. грн.) та станом на 01.01.2014 р. становили 1 278,1 млрд. грн. 

Стабільна та надійна банківська система має важливе значення у майбутньому 

зростанні економіки. Відхилення у банківській системі впливають на інтереси та стан 

суб’єктів господарювання і можуть викликати дестабілізацію в соціально-економічному та 

політичному житті суспільства. [3, 4]. 

Розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи 

пропонуємо проводити за такими етапами: формування множини індикаторів; визначення 

оптимальних значень індикаторів; нормалізація індикаторів; визначення вагових 

коефіцієнтів; розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи. 

Отже, першим етапом є формування множини індикаторів. Наступним етапом розрахунку 

інтегрального показника є визначення оптимальних та достатніх значень індикаторів. 

В 2012 р. значення показника фінансової безпеки дорівнювало 57 %, що на 14 в.п 

нижче допустимого рівня та на 24 в.п. нижче оптимального. Така тенденція спричинена 

зміною індикаторів фінансової безпеки банківської системи. За оцінками експертів, 

оптимальним значенням для показника, що характеризує трансформацію ресурсів 

банківською системою, є 132 % (± 12 %); в Україні даний показник протягом аналізованого 

періоду не перевищував 70 % [2]. 

Досвід зарубіжних країн показує, що для розвинутих банківських систем значення 

грошово-кредитного мультиплікатора становить 6-7. В Україні грошово-кредитний 

мультиплікатор за аналізований період не перевищував значення 3 [5]. 

Зміни внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності банківської системи 

зумовлюють появу різноманітних загроз, які, мають фінансово-економічний характер. Ці 

загрози виникають внаслідок недостатньої адаптації банківської системи до постійних змін 

умов ринку; зростання злочинності; недостатнього правового регулювання банківської 

діяльності або професійного рівня частини керівного складу і працівників банків.  

Отже, важливими антикризовими заходами, яких необхідно вжити для забезпечення 

фінансової безпеки банківського сектору економіки України, перш за все, має бути розробка 

на державному рівні програми реалізації заходів щодо підвищення конкурентоспроможності 

банківського сектору України, яка б містила інструменти тактичного та стратегічного 

спрямування. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО  

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Економічна безпека підприємств сьогодні є однією з найважливіших умов для 

забезпечення нормального функціонування і розвитку всієї сфери підприємництва. В 

теоретичному плані проблеми економічної безпеки залишаються мало дослідженими. 

Кризовий стан економіки вимагає консолідації зусиль науковців і практиків з метою 

теоретичного обґрунтування проблем безпеки, розробки та використання ефективних 

механізмів її забезпечення як необхідної умови здійснення економічних трансформацій і 

зміцнення української нації. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати 

фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху 

фінансових ресурсів у процесі фінансово-господарської діяльності кожного підприємства 

тобто проводити діагностику фінансового стану суб’єктів господарювання.  

На сьогодні існує велика кількість методик для діагностики фінансового стану 

підприємства. Серед провідних вчених, які зробили значний внесок у методологію 

діагностики фінансового стану, слід відзначити таких науковців, як: Л.Аврамчука, Л.Бабич, 

І.Балабанова, Є.Бикової, І.Бланка, Є.Брігхема, В.Буряковського, Дж.Ван Хорна, О.Василика, 

І.Зятковського, В.Ковальова, А.Поддєрьогіна, Р.Слав’юка, О.Філімоненкова, Ю.Цал-Цалко, 

А.Шеремета та інших. 

Метою дослідження є визначення сутності, етапів та напрямів проведення сучасних 

методів діагностики фінансового стану підприємства . 

Під економічною діагностикою розуміється систематичний збір, аналіз та 

опрацювання даних спеціальними методами в різних аспектах виробничо- господарської 

діяльності підприємства. Діагностика – це функція, яка через інформацію пов’язує 

дослідників з ринками, споживачами, конкурентами, зі всіма елементами зовнішнього 

середовища та безпосереднього оточення[1]. 

Діагностика знижує рівень невизначеності та стосується всіх елементів 

підприємства, а крім того, його зовнішнього середовища в тих напрямках, які 

формують основу зростання прибутковості за рахунок збільшення частки продажів 

конкретного продукту на обраному ринку. 

До комплексу аналітичних завдань, які розв'язує економічна діагностика, відносяться: 

• перевірка якості і обгрунтування планів, бюджетів і нормативів (у процесі їх 

розробки); 

• об'єктивне та всесторонне дослідження виконання накреслених планів та бюджетів; 

• комплексна оцінка господарської діяльності; 

• аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та якості продукції; 

• аналіз взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток"; 

• оцінка ефективності функціонування виробничих підрозділів; 

• обґрунтування рішень щодо встановлення внутрішніх цін на товари та послуги;  

Залежно від масштабів, цілей та напрямів здійснюваних перетворень, а також 

доступності інформації про окремі сфери діяльності підприємства, доцільно проводити 

експрес діагностику або детальну («повноцінну») діагностику. 

1. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства – це здатність за короткий 

проміжок часу з використанням обмеженої кількості показників розпізнати фінансовий стан 

підприємства на будь-якому відрізку часу за вимогою суб’єкта[2]. 

Так, експрес-діагностика має на меті раннє виявлення ознак кризового розвитку 

підприємства, швидкого реагування на зміну умов ринку, його середовища; вимагає 

прийняття швидких рішень управління. 
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2. Детальна («комплексна») діагностика докладне аналітичне дослідження, що дає 

глибоке розуміння поточної ситуації і є основою для визначення як стратегії перетворень в 

досліджуваних сферах діяльності, так і переліку конкретних заходів для досягнення 

запланованих результатів. 

Комплексна діагностика стану підприємства дозволяє оцінити всі або багато аспектів 

господарських процесів, але це є досить трудомістким процесом, який проводиться, як 

правило, сторонніми консультантами. У зв'язку з цим потенційна періодичність проведення 

комплексної діагностики дуже низька - менше одного разу на рік, і практика показує, що її 

виконує обмежена кількість підприємств, які знаходяться в кризовому стані або планують 

якісь великі проекти, наприклад, впровадження інформаційних систем управління)[2]. 

3. Діагностика банкрутства підприємства — система цільового фінансового аналізу, 

спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства. 

Діагностика стану банкрутства підприємства здійснюється за допомогою проведення 

комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності. Такий аналіз буває 

зовнішнім та внутрішнім. Зовнішній аналіз, що враховує потреби споживачів продукції, 

спрямований на розвиток ринкової політики підприємства (аналіз нових ринків збуту та 

налагодження співпраці з постачальниками). Внутрішній аналіз сприяє відновленню 

ресурсного потенціалу підприємства (зокрема виробничого та кадрового), дозволяє глибше 

дослідити взаємозв’язок результатів фінансово-господарської діяльності з окремими 

факторами фінансової кризи, оцінити наслідки управлінських рішень та виявити додаткові 

джерела фінансування[3]. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що під 

економічною діагностикою слід розуміти систематичний збір, аналіз та опрацювання даних 

спеціальними методами в різних аспектах виробничо- господарської діяльності 

підприємства. 

Залежно від масштабів, цілей та напрямів діагностики слід обрати відповідний метод 

діагностики, експрес-діагностику, комплексну діагностику або діагностику кризи. 

Дані сучасні методи проведення фінансової діагностики підприємства  

спрямовані на виявлення та подальше вирішення проблемних аспектів у його 

поточній та перспективній діяльності, а також на оцінку економічних наслідків, пов'язаних з 

реалізацією управлінських рішень. 

Література 

1. Казачков І.О. Сучасні підходи до проведення економічної діагностики підприємства/  

І.О Казачков, О. О. Ткаченко// Вісник ДонНУЕТ. – 2013. – № 3(43). – С. 129-136. 

2. Костенок Г. М. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства/ Вісник ХНУБА. / 

2012. - №3(81). – С.167-174. 

3. Гук О.В. Особливості діагностики банкрутства підприємств/ Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 

2. – С.97-105. 

 

Підопригора Ольга 

студентка 3 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: к.е.н., ст. викл. Малтиз В.В.  

 

ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

З початком глобалізації та появою нових технологій у світі, підприємницька 

діяльність також не може бути застиглим явищем. Розробка і впровадження нових 

технологій та маркетингових інновацій у маркетингову діяльність є шляхом підвищення 

конкурентоспроможності організації як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. 

Інноваційна маркетингова діяльність спрямована на: задоволення динамічних потреб 

споживачів, збільшення обсягу випуску і продаж продукції, розширення каналів збуту — є 

запорукою успішного динамічного розвитку організації. 
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Інновація трактується по-різному. У своєму первісному значенні інновація — це 

«створення нового». На думку П. Друкера інновація — це дія, яка наділяє ресурси новою 

здатністю виробляти матеріальні та інтелектуальні цінності. У широкому сенсі під терміном 

«інновація» розуміється прибуткове використання новацій, що проявилися у вигляді нових 

технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних 

рішень виробничого, фінансового, комерційного, маркетингового, адміністративного або 

іншого характеру [1, с.7]. 

Вагомий внесок у дослідженні поєднання маркетингової та інноваційної діяльностей 

зробили такі науковці як: Баранчеєв В.П., Божкова В.В., Виноградов О.А., Гриньов В.Ф., 

Друкер П., Ілляшенко Н.С., Ілляшенко С.М., Каракай Ю.В., Котлер Ф., Котляревська І.В., 

Тєлєтов О.С., Чухрай Н.І. та ін.  

Метою статті є вивчення основ формування маркетингових інновацій, що сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності, ефективності, прибутковості підприємства і розвитку 

економіки країни в цілому. 

 Щоб встигнути за швидкоплинними потребами ринку і максимально 

використовувати у зовнішньому середовищі можливості, підприємствам потрібна постійна 

робота над новими продуктами, технологіями, відносинами з навколишнім світом. Ключем 

до вирішення цих завдань є інноваційна маркетингова діяльність, яка в сучасних умовах стає 

ядром корпоративних конкурентних стратегій. Зміни в зовнішньому середовищі постійно 

створюють причину для інновацій, оскільки з'являються все нові можливості задоволення 

вже існуючих потреб. 

Найбільш точно сутність взаємозв‘язку маркетингу та інновацій описує Ілляшенко 

С.М., виділяючи два напрямки їх взаємодії: маркетинг інновацій та інновації в маркетингу 

[2]. Погоджуючись із даною концепцією, детальніше зупинимось на характеристиці кожного 

із зазначених напрямків: 1) «маркетинг інновацій»: маркетинг слід розглядати як підґрунтя 

інноваційної діяльності промислового підприємства, що забезпечує підприємство 

інформацією про потреби споживачів, шляхи їх задоволення, стан та перспективи розвитку 

ринку, умови конкурентної боротьби, а також необхідними маркетинговими інструментами 

для створення і комерціалізації інновацій; 2) «інновації в маркетингу»: йдеться про 

впровадження новітніх маркетингових інструментів, зокрема інноваційних методів 

маркетингових досліджень та різного роду інновацій в комплексі маркетингу. 

У маркетингу інноваційна діяльність, як правило, здійснюється по всьому циклу 

відносин в ланцюгу «виробник - покупець». Однак тут існують певні обмеження, які 

гальмують впровадження інновацій у сфері маркетингу: наявність державних і соціальних 

обмежень, які звужують рамки використання інноваційних ідей; дорожнеча процесів 

розробки і реалізації маркетингових проектів; недолік капіталу у підприємств; скорочення 

життєвого циклу товарів у результаті копіювання новинки конкурентами та ін.; зростання 

витрат на розвиток нових продуктів; глобалізація конкуренції; зниження рентабельності 

торгових марок компаній - послідовників; невдале позиціонування нового товару, 

неефективна рекламна кампанія або занадто завищена ціна. І все ж, незважаючи на ці 

обмеження в сучасному світі інноваційні технології є одними з найважливіших і 

визначальних концепцій розвитку маркетингового середовища підприємства.  

В економічній літературі наводиться велика кількість різних класифікацій інновацій; 

всі вони відрізняються один від одного підходами, широтою охоплення учасників сфери 

обміну, критеріями угруповань інновацій та факторів, що впливають на основні компетенції 

підприємства. 

В якості одного з варіантів нижче наведено класифікацію інновацій за П. Дойлю, 

завданням якої є показ можливих напрямків моделювання інноваційних підходів до 

концепції продукту, розширення маркетингового середовища за рахунок нових ринків, нових 

способів ведення комерційної діяльності. П. Дойль виділяє три типи маркетингових 

інновацій: Нові-старі продукти, які представляють собою нові способи застосування 

знайомих споживачам продуктів; Нові ринки, що представляють нові групи споживачів 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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продуктів; Нові способи ведення комерційної діяльності, які являють собою новаторські 

підходи до поставок давно існуючих продуктів та обслуговування як «лояльних», так і нових 

споживачів. У сучасних умовах вони є найважливішими джерелами зародження ідей 

маркетингових інновацій. 

Комерційна або маркетингова інновація базується в основному на варіантах 

вдосконалення управління, просування, стимулювання і збуту. Маркетингова інновація 

стосується будь-якої новації, що стосується окремих інструментів розвитку комплексу 

маркетингу або всього комплексу інструментарію в цілому [3]. 

 Для того щоб вижити підприємству в умовах конкуренції, потрібно постійно 

працювати над новими технологіями, продуктами, способах задовольнити потреби 

споживачів, відносинах з навколишнім світом. Згідно з практикою господарювання 

промислових підприємств провідних країн світу, в умовах конкурентної боротьби основою 

ефективного розвитку промислового підприємства повинна стати побудова системи 

взаємодії між його маркетинговою та інноваційною діяльністю. Лише постійні інновації та 

вдосконалення своєї діяльності надасть підприємству змоги бути першим не тільки у 

виробництві продукції і надання послуг, але й лідером серед вподобань споживачів.  
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РЕКЛАМА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 

У наші часи все більше організацій використовують рекламу як один з ефективних 

методів нецінової конкурентної боротьби. За допомогою вдалої реклами збільшується 

впізнання бренду споживачами, що, безперечно, призводить до збільшення обсягів 

виробництва продукції, попиту на товар, а отже і прискорений розвиток економіки в цілому. 

Тому важливим завданням є розуміння того, як саме реклама впливає на кінцевий вибір 

споживачів. 

Метою статті є дослідження впливу реклами на зростання обсягів збуту продукції та 

формування споживчого попиту. 

В умовах висококонкурентної боротьби виробники намагаються з’ясувати, що ж саме 

потрібно для того, щоб зорієнтувати переваги аудиторії на користь своєї продукції. Багато 

фірм у комплексі з методами цінової конкуренції, велику увагу приділяють розробкам 

ефективної реклами. Реклама – це друковане, усне або графічне повідомлення про особу, 

товар, роботи чи послуги з метою збільшення обсягів прибутків, збуту, розширення 

споживачів, одержання голосів або суспільної підтримки [1]. Відповідно до Закону України 

«Про рекламу», рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 

формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів 

реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товарів [2]. 

Реклама допомагає досягти основної мети шляхом переконання споживачів 

продовжувати користуватися продуктом і випробувати продукт у новому застосуванні, а 

також спонукання тих, хто не користується продуктом, купити його. Коли фірма зробила 

новий продукт, додатковий або модифікований старий, реклама допомагає фірмі в пошуках і 

залученні нових споживачів. Одночасно вона намагається вплинути на існуючих клієнтів, 

щоб вони продовжували купувати продукти фірми. 
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 Реклама викликає активність клієнтів трьома шляхами: вона може спонукати їх до 

прямої дії (покупця просять негайно прийти і купити, надіслати замовлення і т.д.); непрямої 

дії (постійно нагадуючи торгову марку і спонукаючи купувати тільки цей продукт); 

комбінацію двох зазначених видів, просячи покупця зробити крок у напрямку замовлення, 

але не вимагаючи робити це негайно.  

У рекламі застосовують декілька основних засобів: телебачення, радіо, газети, 

журнали, а також зовнішні засоби реклами: вивіски, стенди, вітрини, неонова 

реклама. Особливу роль відіграє реклама у вигляді упаковки, тому основне рекламне 

навантаження несе, звичайно упаковка. Реклама виконує такі завдання: 

а) інформує споживача про наявність товару, причому витрати на неї економічно 

вигідні рекламодавцю; 

б) підвищує попит на товар і спонукає збільшувати його виробництво, що в свою 

чергу регулює ціни. Характерні ситуації, коли виробник, задовольняючись мінімальним 

прибутком, за допомогою реклами значно збільшує обсяг реалізованої продукції, тим самим 

прискорюючи оборотність свого капіталу і отримуючи більший прибуток; 

в) стимулює конкуренцію, тому що встановлює стандарти за характеристиками 

товару, які найбільше приваблюють споживача; 

г) допомагає засобам масової інформації залишатися незалежними, приносячи їм 

певний дохід; 

Все це свідчить про те, що реклама - невід'ємна частина ринкового процесу [3]. 

Економічна роль реклами проявляється в тому, що вона є дієвим чинником 

підвищення попиту. Великі фірми розширюють асортимент продукції, підвищують їх якість і 

удосконалюють дизайн та пропонують товари-замінники. Значне місце реклами у 

конкурентній боротьбі виявляється в тому, що вона сприяє нарощенню виробничих 

потужностей і тому, сприяє збільшенню попиту на товар. Реклама дозволяє кожній фірмі 

одержувати більший ступінь монопольної влади на ринку, оскільки він переконує 

споживача, що у світі товарів мало гідних замінників даного товару. 

Зараз активно розвивається ще один вид реклами- це інтернет-реклама. Ефективність 

Інтернету можна прирівняти до інших рекламних засобів. Проте, потенціал Інтернету значно 

більший завдяки безпосередності, гнучкості, інтерактивності цього засобу, а також його 

здатність вийти за цільову аудиторію дійсно в глобальному масштабі [4, с. 165]. З початком 

глобалізаційних процесів, все більше й більше людей мають доступ до мережі Інтернет, тому 

цей вид рекламного повідомлення стає й надалі актуальним. 

 Таким чином, можна сказати, що реклама є досить ефективним методом, або 

закріпити позиції бренду у свідомості споживачів. Реклама - один з основних елементів 

ринкової економіки і нецінової конкуренції. Вона дає змогу адекватно реагувати на зміну 

ринкової ситуації, вживати необхідних заходів активної протидії конкурентам, оновлювати 

товарний асортимент залежно від потреб споживача. 

Література 

1. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. – М.: Евразийский регион, 1998. 

– 121 с. 

2. Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана. 

3. Базилевич В.Д. Макроекономiка: навч. посiб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик .- К.: Атiка, 

2002. - 367 с. 

4. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: навч.посіб. – К.: «Навчальна Список 

літератури:», 2005. – 352 с. 

 



 125 

Піун Маргарита 

студентка 3 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: к.е.н., доц. Череп О.Г. 
 

ЄМНІСТЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

Сучасний стан розвитку соціально-економічних процесів вимагає підвищення рівня 
продовольчої безпеки держави, і особливо забезпечення населення високоякісними, 
екологічно безпечними продуктами харчування вітчизняного виробництва. Разом з тим 
сільськогосподарські товаровиробники у своєму прагненні постійно нарощувати обсяги 
виробництва використовують інтенсивні технології землеробства на базі хімізації, що 
призводить до значної деградації ґрунтового покриву, порушення екологічної рівноваги 
агроекосистем. Тому в Україні постає стратегічне завдання нарощування обсягів 
виробництва органічної продукції для задоволення власних потреб при одночасному виході 
на міжнародні продовольчі ринки.  

Аналіз потенціалу екологічного маркетингу, розвитку його інструментарію 
представлений у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: Д. Грант, О. Орсато, В. 
Осовцева, С.Холлінс, Дж. Грінсберг, П. Блум, П. Катеор, Дж. Грахам, П. Салвано,  
В.І. Артиш, Н.В. Бородачева, Є.В. Милованов, В.О. Шлапак та інші.  

Метою дослідження є створення методичного підходу до оцінки ємності ринку 
органічної продукції та його сегментації на основі мультиплікативної економетричної 
моделі. 

Ємність ринку — це максимальний обсяг продажів, якого можуть досягти всі компанії 
ринку протягом певного періоду при максимальному рівні маркетингових зусиль. Ємність 
оцінюється як досягнення фактичного або прогнозованого обсягу продажів аналізованого 
товару. 

У своєму дослідженні ми зупинились на методі розрахунку ємності на основі норм 
споживання органічної продукції в залежності від головного фактору, визначаючого 
мотивацію споживачів – доходу. При визначенні основним фактором рівень доходу, слід 
врахувати скільки з цього доходу споживач витрачає саме на продукти харчування. Для 
аналізу ми використали засоби Excel і побудували регресійну мультиплікативну модель. В 
результаті побудови моделі ми виявили емпіричну залежність відсотка витрат на харчування 
від доходів населення:  

у = 12,77*х -0,47          (1) 
В розрахунках ми використовували прогнозні дані про відсоток витрат на продукти 

харчування в залежності від рівня доходів розраховані за допомогою першої моделі і 
побудували модель, яка показує залежність споживання органічної продукції від витрат 
населення на харчування, яка має наступний вигляд: 

у = 0,00000000001*х3,68         (2) 
Отже, реальний ринок органічної продукції у грошовому виразі становить 4545330 

євро, потенційний — 23 954 356,62 євро, а цільовий — 19902123,6 євро (табл.1). Взяті в 
сукупності визначені нами критерії, дозволяють віднести потенційного споживача органічної 
продукції харчування до представників середнього класу та економічної еліти.  

Таблиця 1— Розрахунок ємності ринку органічної продукції 
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и  

на 

їжу,євр

о 

Споживанн

я  

продукції 

на 

душу,євро  

% 

населяння 

Чисельніст

ь 

населення 

ємність 

(потенційн

е 

споживанн

я 

продукції) 

в євро  

Класифікація 

населення за 

рівнем 

доходу  

65,28

% 
561 366,13 0,0 0,3% 136359,9 3750,2 на межі 

50,19

% 
981 492,60 0,1 3,1% 1409052,3 115334,3 злиднів 
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Продовження таблиці 1 

42,45% 1402 595,15 0,2 12,9% 5863475,7 961788,4 за межею 

37,52% 1823 683,98 0,3 23,9% 10863338,7 2971360,2 бідності 

34,04% 2243 763,58 0,4 21,1% 9590646,3 3931767,0 підніжжя 

31,40% 2664 836,42 0,6 14,4% 6545275,2 3750796,3 середнього класу 

29,31% 3085 904,03 0,8 9,4% 4272610,2 3258182,5 основа 

27,60% 3505 967,42 1,0 5,6% 2545384,8 2490204,2 середнього клас 

26,17% 3926 1027,30 1,2 3,0% 1363599 1663759,9 вершина 

24,95% 4347 1084,30 1,5 2,2% 999972,6 1487790,9 середнього класу 

23,89% 4767 1138,73 1,8 4,1% 1863585,3 3319622,8 
"економічна 

еліта" 

16,16% 15 478 2501,24 32,1 100,0% 500306522 16074016414,7 
В середньому  

по Європі 

Слід зазначити, що розрахунки показують лише потенційну готовність придбання 

органічної продукції певними групами населення. Збільшення споживання з 5 млн. євро до 

потенційних 20 млн. євро та вихід на європейський ринок може бути лише за умови 

позбавлення від таких негативних чинників, як відсутність державної підтримки, високі 

тарифи на отримання сертифікату на органічну продукцію, брак довіри до гарантій якості 

продовольства з боку споживачів (зокрема органічного маркування), тощо. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

Економічний розвиток і місце України у світовому співтоваристві, безумовно, 

залежить від стану її інфраструктурних елементів, до яких, в першу чергу, слід віднести 

сферу промисловості. Сьогодні для України проблема збитковості та банкрутства 

підприємств машинобудування залишається надзвичайно актуальною. Адже в умовах 

кризового стану економіки загалом, більшість підприємств працює збитково [1]. 

Протягом 2014 р. падіння обсягів промислового виробництва прискорилося до 21,3% 

у річному вимірі. Згідно з даними Національного банку України, у січні 2015 року відбулось 

зниження обсягів виробництва машинобудівної галузі на 32,5%. Окрім цього, у 

машинобудуванні в січні 2015 р. було зафіксовано зупинку 6 українських автозаводів, а 

випуск автомобілів скоротився на 90% у річному вимірі. Найбільше зниження обсягів 

промислової продукції було зафіксовано в Донецькій та Луганській областях – на 50% та 

87% відповідно [2]. 



 127 

Таким чином, в умовах становлення України як високотехнологічної держави значну 

увагу необхідно приділити антикризовому управлінню промисловими підприємствами з 

метою стабілізації функціонування базових галузей економіки, підвищення 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників і, в кінцевому результаті, 

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання [3].  

Банкрутство підприємств може спричинятись як зовнішніми, так і внутрішніми 

факторами. Вони працюють в ситуації економічної нестабільності в країні, тому що дуже 

сильно залежать від зовнішніх умов. З іншого боку, в нашій країні не вистачає фахівців з 

достатнім досвідом роботи в ринкових умовах.  

В Україні доцільно впровадити контроль державних органів (інспекцій) для 

запобігання прихованому банкрутству, коли, наприклад, підприємства реалізують продукцію 

через дочірні фірми так, щоб основна частина виручки залишилася на рахунках цих фірм або 

за підробленими контрактами відводять кошти в закордонні банки тощо [4]. Окрім цього, 

важливим заходом запобігання банкрутства машинобудівних підприємств є розробка 

антикризової політики, яка передбачає: 

- здійснення постійного моніторингу фінансового стану підприємства з метою 

раннього виявлення ознак його кризового розвитку; 

- визначення масштабів кризового стану підприємства; 

- дослідження основних чинників, які характеризують кризовий розвиток 

підприємства; 

- формування системи цілей виходу підприємства з кризового стану, адекватних 

його масштабам; 

-  вибір ефективних форм санації підприємства; 

- забезпечення контролю за результатами розроблених заходів щодо виведення 

підприємства з фінансової кризи [5]. 

Таким чином, сьогодні, коли значна кількість підприємств у зв’язку із політичною 

ситуацією в країні знаходиться у кризовому стані, найефективнішим інструментом усунення 

кризових явищ на підприємстві є впровадження елементів механізму антикризового 

управління, який дасть змогу підприємству швидко зреагувати на погіршення його 

фінансового стану, а відтак і запобігти банкрутству.  

Література 

1. Телін С. В. Антикризове управління як засіб запобігання банкрутству підприємств [Електронний 

ресурс] / С. В. Телін // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. 

– 2010. – Т. 2. – №5. – С. 216–218. – Режим доступу: 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_5_2/216-219.pdf. 

2. Економічна активність [Електронний ресурс] / Національний банк України // 

Макроекономічний і монетарний огляд. – 2015. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14994179. 

3. Курочкін, Г. Ф. Вплив інвестицій на підвищення платоспроможності підприємств /  

Г. Ф. Курочкін // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – С. 11–14.  

4. Синякова О. С. Антикризове управління як засіб запобігання банкрутства підприємств 

[Електронний ресурс] / О. С. Синякова // Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки 

Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/ 12491/1/48_242-245_Vis_722_menegment.pdf. 

5. Рижова В. С. Антикризове управління як механізм запобігання банкрутства підприємства 

[Електронний ресурс] / В. С. Рижова, С. В. Чіміріс // 

http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65482.doc.htm. 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_5_2/216-219.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/


 128 

Пічікіна Альона 

студентка магістратури економічного фак-ту  

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО 

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

В умовах ринкової економіки великого значення для України набуває поглиблення 

реформ, що передбачає здійснення широкомасштабної реструктуризації підприємств з метою 

забезпечення інноваційного розвитку базових галузей економіки, підвищення 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників і в кінцевому результаті – 

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання.  

Кризові явища в Україні набувають все частішого характеру. Головним завданням 

вищого керівництва підприємств є вміння не лише подолати кризу на підприємстві, а й 

попередити та завадити їй. Одним з методів антикризового управління є реструктуризація в 

системі антикризового управління підприємствами машинобудування України. [1]. 

Дослідженнями стану підприємств машинобудування України приділяють увагу такі 

науковці, як Волощанюк Н. В., Прохорова В. В., Черномазюк А. Г. , Стадник В. В. та інші. 

Метою статті є визначення ступеня значущості даного методу для підприємств 

машинобудування в системі антикризового управління промисловими підприємствами 

України. 

Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення 

організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, 

спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом 

боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, 

управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню 

підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску 

конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів 

[2]. 

Основною метою реструктуризації антикризових заходів є нейтралізація фінансової 

кризи на підприємстві машинобудування (відповідно усунення причин її виникнення). 

Досягнення цієї мети значною мірою залежить від своєчасного виявлення кризи. Це 

забезпечується завдяки застосуванню інструментарію діагностики банкрутства, механізмів 

раннього попередження та реагування, інших аналітичних прийомів ризик-менеджменту. 

Важливе місце при цьому слід приділяти причинно-наслідковому аналізу фінансової кризи, 

спрямованому на ідентифікацію зовнішніх та внутрішніх чинників кризи, виду кризи та її 

стадії. Своєчасність та об’єктивність діагностики фінансової кризи підприємства, стану його 

фінансів є ключами для забезпечення ефективності подальших антикризових заходів. 

Основною ціллю реструктуризації антикризового фінансового управління є швидке 

відновлення платоспроможності а також відновлення достатнього рівня фінансової стійкості 

підприємства для уникнення його банкрутства [3]. 

Програма реструктуризації підприємства повинна містити: 

‒ чітко сформульовані цілі і напрями реструктуризації; 

‒ порядок і критерії прийняття рішень про реструктуризацію; 

‒ способи реструктуризації; 

‒ кошти, необхідні для здійснення реструктуризації, і меха¬нізм фінансування; 

‒ терміни реструктуризації та заходи щодо її стимулювання; 

‒ заходи, що забезпечують соціальний захист працівників підприємства; 

‒ порядок взаємодії з місцевими органами влади в ході реструктуризації; 

‒ перелік нормативно-правових документів, що регулюють той чи інший спосіб 

реструктуризації. 

Слід заначити, що протягом останніх років машинобудівна галузь була нездатною 

протистояти світовій фінансово-економічній кризі. Фінансові наслідки кризи для 
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вітчизняних машинобудівних підприємств проявляються в зростанні боргів та нездатності 

здійснювати фінансове забезпечення виробничо-господарської діяльності, зменшенні обсягів 

продажів тощо. Криза призвела до збільшення кількості фінансово неспроможних 

підприємств у галузі, що пояснюється не лише об’єктивними причинами, а й нездатністю 

керівництва здійснювати ефективне управління підприємством, своєчасно виявляти 

проблеми та вживати необхідних заходів для усунення загрозливих впливів з боку 

зовнішнього середовища [4]. 

Таким чином, ефективна діяльність підприємств машинобудування полягає у 

здатності підприємства своєчасно та конструктивно реагувати на зміни, що загрожують його 

нормальному функціонуванню, намагатися адаптувати внутрішній економічний механізм до 

несприятливих змін навколишнього середовища з метою забезпечення ефективної діяльності 

в несприятливих кризових умовах. 
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Найбільш з важливих задач які стоять перед керівництвом України є стабілізація 

економіки. 

Слід зазначити, що податки - це ефективний інструмент непрямого регулювання 

економічних процесів.  

Податкова система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надходженням 

коштів до бюджету. Тому аналіз функціонування податкової системи особливо зараз в 

умовах системної кризи набуває великого значення. Оскільки недоліки податкової системи є 

викликом сучасності у сфері економіки, права, політики та держави і виступає суттєвою 

перешкодою на шляху України для досягнення європейських стандартів [1]. 

Євроінтеграційна ідея за останні роки набула широкої підтримки в українському 

суспільстві. Євроінтеграція є не лише головним зовнішньополітичним пріоритетом, але й 

пріоритетним напрямом внутрішньої політики України. Проголошення повноправного 

членства в ЄС залишається стратегічною метою для нашої держави. 

Податкова система є впливовим інструментом на формування, зростання валового 

внутрішнього продукту і національного доходу, на їх розподіл і споживання між учасниками 

держави - юридичними та фізичними особами, а відтак - на розвиток окремих підприємств і 

галузей народного господарства, заохочення чи стримування нагромадження, інвестиційної 

діяльності, на становище і рівень життя широких верств населення [1]. 
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На відміну від країн ЄС, податкова система України не є інструментом підвищення 

конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню економічної активності суб'єктів 

господарювання. 

Дослідженням питання проблем податкової системи займалися О.О. Ковальова,  

Т.М. Рева, В.В. Попова, В.М. Федосов. 

Питання щодо податкової реформи в контексті євроінтеграції залишається відкритим. 

Для досягнення максимального результату діяльності податкової служби необхідно 

вирішити цілий комплекс складних організаційно-правових, інформаційно-технологічних та 

психологічних проблем. Передусім потрібно завоювати довіру суспільства та платників 

податків, переконати громадян у тому, що сплата податків є конституційним та громадським 

обов'язком, турботою про пенсіонерів та наступні покоління, ознакою цивілізованості 

суспільства. Сьогодні необхідно: створити високопрофесійну автоматизовану податкову 

службу; досягнути вдосконалення і прийняття прозорих та зрозумілих нормативно-правових 

актів, які відповідають вимогам ЄС і процедур податкового адміністрування; запровадити 

механізм поетапного скорочення податкового тягаря; підвищити податкову культуру 

платників податків; вдосконалити кадрову політику та систему оплати праці працівників 

податкових органів; автоматизувати всі процеси адміністрування податків; створити єдину, 

високопрофесійну, етичну команду [3]. 

Якщо говорить про недоліки податкової системи України,виділяють наступні: 

– серйозним недоліком є недосконалість і нестабільність законодавства. Тобто 

питання оподаткування досі регулюється підзаконними нормативними документами, 

декретами Кабінету Міністрів, Указами Президента; 

– на відміну від країн ЄС, податки не є інструментом підвищення 

конкурентоспроможності держави. Система формування державних доходів має в основному 

фіскальний характер; 

– в країнах ЄС малі підприємства розглядаються як визначальний фактор у досягненні 

конкурентоспроможності європейської економіки на світовому ринку, високої ефективності 

внутрішнього ринку, а також як фактор забезпечення зайнятості населення [3]. 

Першим кроком для усунення недоліків, що існують в податковій системі України, 

необхідно привести законодавчу базу відповідно до європейських директив та принципів. 

Перш за все це стосується конституційної реформи, адже чинна редакція Конституції 

України не дуже чітко визначає розподіл повноважень між різними гілками влади, що може 

заважати ефективному функціонуванню владних інституцій [2]. 

Недоліком при нарахуванні та сплаті податку на прибуток є необґрунтоване 

розширення податкових пільг. В ЄС пільги надаються у вигляді інвестиційного податкового 

кредиту на певний період часу, але лише прибутковим підприємствам, що мають постійні 

стабільні доходи. Пільга не є важливим показником стимулювання, отже, відмовившись від 

пільг, можна впроваджувати знижені ставки податку. Можна встановити лише 

амортизаційну пільгу платникам податку на прибуток [4]. 

Отже, процес інтеграції до Європейського Союзу вимагає від України якісних 

фінансових, соціально-економічних перетворень. Практика Євросоюзу свідчить про 

переважання прямих податків над непрямими. Можна запозичити практику співвідношення 

прямих і непрямих податків в ЄС, що полягає у перенесені податкового навантаження з 

виробництва на споживання, а також на ресурсні та екологічні платежі. Таке реформування 

необхідно впроваджувати поступово, кожен його етап повинен розширювати гармонізацію 

податкової політики України та вести до наступних ініціатив.  
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МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ КОЛЕКТИВУ 

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації 

особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед 

суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної 

спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких 

форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. 

 Проблеми мотивації персоналу цікавили вчених протягом усієї історії економічної 

науки. Питаннями мотивації праці займалися як закордонні, так і вітчизняні автори, зокрема: 

А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. Армстронг, А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова,  

М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман та інші.  

Метою статті є дослідити методи мотивації колективу. 

Методи мотивації працюючих - це частина організаційної культури.  

Основне призначення методів — це забезпечення максимального залучення 

працюючих, володіючих знаннями, до вирішення загальних задач організації. Вони умовно 

поділяються на економічні та неекономічні, хоча на практиці всі вони тісно взаємопов'язані і 

часто плавно переходять один в іншій. Наприклад, грошова винагорода не тільки дозволяє 

придбати певні блага, а й приносить популярність, повагу.  

 В теорії виділяють наступні головні методи мотивації: примушення - засновано на 

почутті страху підпасти покаранню, наприклад у вигляді звільнення, переводу на нижче 

оплачувану роботу, штраф та ін.; винагородження - засновано на системі економічного 

(заробітна плата, премії, участь у прибутках тощо) та неекономічного (нагорода, подяка 

тощо) стимулювання високопродуктивної праці; солідарність - розвиток у працівників 

власних цінностей і цілей, які близькі до цінностей і цілей організації, що досягається 

шляхом переконання, виховання, навчання і створення сприятливого організаційного 

клімату в організації [6]. 

Я вважаю, що крім основних трьох методів мотивації, що стисло описані вище, можна 

виділити ще декілька. 

Повага — це один з методів підсвідомого впливу на людину. Наприклад, якщо ви 

проводите співбесіду з новим кандидатом, то повинні продемонструвати факт поваги і 

поваги між усіма співробітниками колективу і керівництвом. Доброзичливе і тепле 

відношення до нового або майбутнього співробітника пробуджує в ньому бажання 

залишитися саме в цьому колективі якнайдалі. Спілкування з підлеглими будь-якого рангу 

варто завжди вести в шанобливій формі, з повагою. Працівник повинен відчути свою 

значущість в робочому процесі і колективі в цілому. Час від часу варто підкреслювати 

досягнення співробітників, як в особистій розмові, так і перед іншими співробітниками. 

Атмосфера в колективі. Підібравши собі дружній і професійний колектив, варто 

цінити кожного співробітника і зберігати максимально лояльні стосунки як усередині 

колективу, так і з керівною частиною. 

Професійне навчання. Навчання співробітників є не лише методом підвищення 

ефективності роботи компанії і поліпшення її фінансових показників, а і потужним 

мотиватором для кожного співробітника. На мою думку, необхідно регулярно проводити 
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навчання співробітників, підвищуючи рівень їх знань і навичок залежно від їх досягнень і 

потреб компанії. 

Кар'єрний ріст. Можливість кар'єрного зростання повинна розглядатися для кожного 

співробітника без виключень. А вимоги і параметри, що визначають темпи просування по 

службових сходах, мають бути чітко визначені в умовах специфіки роботи компанії. 

Оцінювати посадове положення підлеглого необхідно об'єктивно, зважуючи усі заслуги, 

досвід роботи, якість і оперативність виконання завдань, уміння подавати себе і свою 

компанію, а також ряд особових якостей, які визначають надійність і порядність 

співробітника. Усвідомлюючи той факт, що результати праці не залишаться не поміченими, 

у співробітника є стимул працювати старанно, виконувати свої обов'язки якісно і оперативно 

та проявляти максимальну активність. 

Соціальне забезпечення. Я думаю, що кожному хочеться, щоб до нього відносилися як 

до Людини. Наявність в компанії соціального забезпечення говорить не лише про позитивну 

сторону фінансового стану компанії, а й ілюструє відношення керівництва компанії до своїх 

співробітників. Зрозуміло, що для компанії соціальний пакет вимагає якихось додаткових 

матеріальних витрат. Проте, наявність хоч би мінімальних соціальних пільг для 

співробітників, викликає у них величезну довіру до компанії і дає упевненість в 

майбутньому, а відповідно мотивує до добросовісної праці. У соціальне забезпечення можна 

включити як широко прийняті пільги (медична страховка, поїздки в санаторії і бази 

відпочинку, подарунки до свят та ін.), так і встановлювати їх індивідуально для 

співробітників своєї компанії в якості заохочення за виконану роботу (стажування за 

кордоном, зарубіжні подорожі та ін.). У будь-якому разі, що б не включала соціальна 

програма компанії, як правило, одна тільки її наявність робить великий психологічний вплив 

на майбутніх і справжніх співробітників. 

Оплата праці. Для будь-якого співробітника і кандидата в співробітники заробітна 

плата, її розміри і своєчасність виплати відіграють важливу роль при виборі місця роботи. 

Застосування кожного методу мотивації або їх сполучення залежить від конкретних 

умов, в яких працює організація. 

Мені здається, що в системі мотивації необхідно знаходити вірне співвідношення між 

винагородою і покаранням. Негативна реакція керівництва знижує активність працівника, 

викликає негативні емоції, створює стресові ситуації, зменшує в собі ступінь задоволеності. 

А позитивна оцінка проведеної роботи підвищує самооцінку, мотивує трудову активність, 

посилює творчу ініціативу. 

Ефективність економічних методів різко зростає при їх сполученні з іншими, 

насамперед з моральними методами мотивування. До моральних методів стимулювання 

відносимо визнання, яке може бути особистим або публічним. 

Особисте визнання заключається в тому, що кращих працівників постійно згадують в 

спеціальних доповідях вищому керівництву організації, їх персонально поздоровляє 

адміністрація з приводу ювілеїв і сімейних свят, залучають до розробки стратегічних планів 

розвитку організації.  

Суть публічного визнання полягає у розповсюдженні інформації про досягнення 

працівників на спеціальних стендах (Дошка пошани), нагородження людей почесними 

знаками, грамотами, внесення їх досягнень до спеціальних книг. 

Cпецифічними моральними методами мотивації є похвала і критика. 

У менеджменті повинні використовуватися усі ефективні форми зовнішнього впливу 

на працюючого, щоб він скоріше мотивувався до високоефективної праці. 

 Я вважаю, щоб забезпечити успішну роботу підприємства, сучасний керівник 

повинен враховувати всі вище описані методи мотивації колективу. Адже ідеальні підлеглі і 

злагоджена робота колективу – це мрія будь-якого керівника. І саме від його правильного 

вибору залежить успіх роботи підприємства в цілому. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Часто в сучасному суспільстві зустрічається зловживання в фінансово-економічній 

сфері: нецільове, неефективне та незаконне використання бюджетних коштів, розкрадання 

державного та комунального майна. Функція державного контролю за збереженням 

державної власності послаблена, тому необхідно удосконалювати систему обліку в 

державному секторі. На сучасному етапі розвитку економічної діяльності, розвитку 

міжнародних зв’язків, стандартизація усіх сфер діяльності національної економіки, 

глобалізація призводять до необхідності удосконалення законодавства відповідно до 

міжнародних норм. Сфера бухгалтерського обліку не є виключенням.  

Дослідженням даного питання займалось багато вчених, серед яких слід виділити 

П.Й. Атамаса, О.М. Клименка, Ф.Ф. Бутинця, Р.Т. Джогу, Є.В. Калюгу, Л.М. Кіндрацьку, 

С.О. Левицьку та інших.  

Метою дослідження є обґрунтування необхідності та визначення основних напрямів 

вдосконалення бухгалтерського обліку в установах державного сектору.  

Сучасні умови зумовлюють формування нових підходів та реалізацій функцій і 

завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Бухгалтерська система в 

державному секторі не відповідає сучасним потребам щодо прозорості інформації про 

державні фінанси для зовнішніх користувачів. Також вона не забезпечує в достатній мірі 

процеси прийняття рішень у системі державного управління та місцевого самоврядування, не 

є придатною для оцінювання ефективності діяльності в бюджетній сфері. Тому проблема 

удосконалення організації обліку у бюджетних установах в останні роки стала приділятися 

велика увага уряду та законодавців. 

Основні напрямки та положення реформування обліку в бюджетній сфері відповідно 

до сучасних вимог законодавчо закріплені Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

на 2007-2015 роки» від 16 січня 2007 року № 34 [1]. Вона передбачає передусім адаптацію 

законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності діяльності органів державного 

сектора до Міжнародних стандартів бухгалтерського для державного сектору.  

Основними напрямками удосконалення бухгалтерського обліку в державному секторі 

є перехід до міжнародних стандартів та створення нової нормативної бази бухгалтерського 

обліку. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку сприятиме удосконаленню: 

– управління бюджетними ресурсами; 
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– системи стратегічного бюджетного планування; 

– порядку складання і виконання бюджету на основі програмно-цільового методу; 

– системи контролю за процесом виконання бюджету [2]. 

Фінансова звітність суб’єктів державного сектора, яка складається відповідно до 

міжнародних стандартів, має надавати інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та грошові потоки суб’єкта, а також відображати ефективність використання та 

цільове призначення виділених йому ресурсів. 

Меморіально-ордерна форма обліку, яка застосовується сьогодні в бюджетних 

установах, також потребує певного покращення. Одним з її недоліків є трудомісткість, 

недостатня пристосованість облікових регістрів до системи звітних показників. Це зумовлює 

необхідність у додаткових вибірках, розрахунках і групуваннях при складанні звітності та 

розрахованість її переважно на обробку інформації вручну. Покращення форми 

бухгалтерського обліку повинно характеризуватися достовірністю, оперативністю, високим 

рівнем контрольних функцій обліку в раціональному та доцільному використанні ресурсів, 

оперативністю механізму формування показників виконання кошторису доходів і видатків 

бюджетної установи [3]. 

У контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

необхідно підвищувати кваліфікацію практичних працівників, які братимуть участь в 

реалізації положень модернізації. У зв’язку з цим необхідно розробити національну 

програму професійної підготовки фахівців, в основу якої має бути покладений 

систематичний підхід, тобто підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації. 

Удосконалення системи бухгалтерського обліку неможливе без коректив у 

законодавстві, насамперед у податковому й цивільному. Реформування системи обліку 

повинне здійснюватися в комплексі з відповідними змінами в суміжних галузях 

законодавства.  

Вище зазначені напрямки удосконалення обліку в бюджетних установах дозволять 

забезпечити реальність планових показників бюджету та їх виконання, визначити основні 

напрямки бюджетного фінансування, забезпечити ефективне використання 

фінансових ресурсів, удосконалення використання та збереження коштів загального 

та спеціального фондів. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

В умовах економічних і політичних криз в Україні, посилення конкурентної боротьби, 

рішення питань об’єктивного визначення положення підприємства на ринку, визначення 

його конкурентоспроможності (КСП) і виявлення слабких сторін виробничої діяльності, 

дозволить забезпечити високий рівень ефективності діяльності підприємства та дасть змогу 

вийти на світовий ринок в умовах інтеграції в ЄС, зменшити негативний вплив світової 

фінансово-економічної кризи. Саме тому все більшої актуальності набирають питання щодо 
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оцінки і підвищення КСП підприємств, аналізу існуючих та розробки нових методів оцінки 

КСП підприємств. 

Дослідженню теоретичних та практичних питань визначення сутності КСП 

підприємств, методів її оцінки та підвищенню присвячено багато робіт вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Так в роботі А. Денисової[2] розглянуті неформалізовані методи оцінки 

КСП підприємств. В роботах Ю. Іванова[3] , О. Тищенко[4] докладно розглянуті методи 

інтегральної оцінки КСП підприємств. І.Ансофф[1] приділяє увагу конкурентному 

позиціонуванню підприємства в ринковому середовищі. 

Нагромадження в науковій літературі великого обсягу матеріалу відносно питань 

оцінки КСП підприємств обумовлює необхідність його впорядкування. Оцінка КСП 

підприємств дозволяє визначити рівень успішності їх діяльності, тобто в ринкових умовах 

вона може бути досить точним індикатором для керівництва підприємства в процесі 

прийняття управлінських рішень, для інвесторів – в виборі об’єкту інвестування. 

Тому метою статті є з’ясувати конкурентоспроможність українських підприємств 

машинобудівного комплексу з ринкових позицій на українських та зарубіжних ринках 

машинобудівної продукції. 

Одним з лідерів в галузі машинобудування є ПАТ «Мотор Січ». Підприємство 

займається з розробкою, виробництвом, ремонтом та сервісним обслуговування авіаційних 

газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних 

установок. 

Працюючи в умовах економічної нестабільності, скорочення авіаційного ринку і 

відсутності державного фінансування, підприємство не тільки вижило але і створило разом зі 

ЗМКБ «Прогрес» за рахунок власних коштів нову конкурентоздатну авіаційну і цивільну 

продукцію. Підприємству довелося шукати нові шляхи рішення питань розробки і 

виробництва, збуту і супроводу в експлуатації своєї продукції, і на принципово нових 

основах сформувало питання ціноутворення і маркетингу. Це дало свої результати. За 5 років 

роботи акціонерного товариства обсяг реалізації продукції в діючих цінах збільшився в 4,7 

рази. З огляду на зниження купівельної спроможності замовників Україні і Міністерства 

оборони України, а також недостатню ємність вітчизняного авіаринку, на якому ВАТ 

«МОТОР СІЧ» не може повною мірою реалізувати весь свій науково-технічний і виробничий 

потенціал, розширення продажів у країни СНД і далекого зарубіжжя є головною задачею для 

забезпечення життєдіяльності і збереження авіаційного профілю підприємства. 

  Для вибору шляхів і методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 

насамперед, необхідно сказати стан і тенденцію розвитку в майбутньому ринку, на якому діє 

підприємство, види конкуренції, що існує на цьому ринку. Для ВАТ «Мотор Січ» — це 

ринок літаків, вертольотів авіадвигунів. Самі сучасні у вітчизняному парку літаки Іл-86 і Як-

42 знаходяться на експлуатації вже понад 10 років, а інші типи випускаються з 1960-70-х 

років. При цьому Іл-86 і Як-42 виконують не більш 20% сумарного обсягу пасажирських 

перевезень. Прямим наслідком цього є незадовільна реальна паливна ефективність 

експлуатованого парку, що складає 55-60 г/пас. км у середньому по літаках, що виконує 

перевезення на магістральних авіалініях. У складі парку відсутні типи літаків з технічною 

паливної ефективністю краще 34 г/пас. км, тоді як ще в другій половині 80-х років близько 

70% парку американських авіакомпаній складали літаки з витратою палива не більше 27 

г/пасс.км[5]. 

Таким чином, важливою задачею, що дозволить підвищити конкурентоспроможність 

підприємства, для ВАТ «Мотор Січ» є розробка і введення у виробництво двигунів з 

високою паливною ефективністю. Дуже перспективним у цьому змісті є двигун Д-27 з 

паливною ефективністю на 30% вище, ніж у сучасних газотурбінних двигунів. Двигун Д-27 

призначений для військово-транспортного літака Ан-70 і його модифікацій, необхідна, 

кількість яких, по оцінках маркетологів, може досягти 1000 одиниць (тобто 4000 двигунів). У 

перспективі цей двигун знайде своє застосування на пасажирському літаку Ан-180 і літака-

амфібії Бе-42. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

У сучасній Україні з її складною системою економічних взаємозв'язків важливим 

питанням розвитку ринкової економіки є проблема вкладення власних заощаджень. Утім 

основу сучасної ринкової економіки становлять відносини, пов'язані з інвестуванням у 

виробництво матеріальних благ.  

Відповідно до Господарського кодексу України одним з пріоритетних напрямів 

економічної політики держави є діяльність, спрямована на створення господарюючим 

суб’єктам необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного 

відтворення основних засобів виробництва, а також забезпечення ефективного і 

відповідального використання цих коштів і здійснення контролю за ним, тобто інвестиційна 

політика. 

На сьогоднішній день правова система України включає більше 100 законів та інших 

нормативних документів, які регулюють інвестиційну діяльність. Найважливішими з них 

являються: 

– Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 року; 

– Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 року; 

– Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року. 

Правове регулювання діяльності, яка пов’язана з інвестиціями, здійснюється 

відповідно до норм Господарського кодексу України та Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» від 18.09.91. Згідно з цим Законом інвестиційною діяльністю є сукупність 

практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1]. 

Певну роль у регулюванні відіграють рекомендаційні акти міжнародних організацій, 

зокрема — економічних. Велику роль відіграє і так зване “м'яке право” — міжнародні 

торговельні порядки та інші застосовувані в міжнародній торговельній практиці правила, не 

закріплені у вигляді зобов'язуючих норм. Ці норми, разом з тим, нерідко використовуються в 

міжнародній правозастосовуючій практиці, і тому, трансформуючись у судові чи арбітражні 

рішення, здобувають у конкретних випадках обов'язковий характер [4]. 

Форми правового регулювання інвестиційної діяльності на Україні: 

 регулювання сфер та об’єктів інвестування (залучення іноземних інвестицій 

дозволяє направляти діяльність компаній у найбільш важливі сфери економіки України); 

 податкове регулювання інвестиційної діяльності (механізм дії кожного інструменту 

податкового регулювання дoзвoляє знизити податкове нaвaнтaження на платників пoдaтків, в 

pезультaті чого зменшується сума податкових нaдхoджень до бюджету, але ці втpaти за 

кожним з інструментів відрізняються за своїми poзміpaми); 
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 здійснення інвестиційної діяльності шляхом проведення відповідної 

амортизаційної політики; 

 регулювання фінансової діяльності шляхом надання фінансової допомоги та 

проведення відповідної кредитної політики (знаходиться у вигляді декларацій відповідних 

законів); 

 регулювання участі інвесторів у приватизації (здійснюється у відповідності з 

Законами України); 

 експертиза інвестиційних проектів; 

 забезпечення захисту інвестицій (здійснюється державними органами в різних 

формах) [2]. 

На сьогодні в Україні існує велика кількість нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини в інвестиційній сфері, та в цілому створено правове підґрунтя для 

здійснення інвестиційної діяльності. Розгалужена система нормативно-правових актів 

свідчить про те, що держава вживає заходи з метою створення в Україні належних умов 

здійснення інвестиційної діяльності шляхом закріплення на законодавчому рівні принципів 

та правил її здійснення [3].  

Незважаючи на цілий ряд проблем, в останні роки ведеться активна робота щодо 

врегулювання відносин в інвестиційній сфері, а національне інвестиційне законодавство 

наближається до стабілізації. Таким чином, у майбутньому, за підтримкою інвестиційного 

законодавства, Україна зможе досягти значних успіхів у здійсненні інвестиційної діяльності. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СУТНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРИЧИН 

ВИНИКНЕННЯ «ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ» 

Під тіньовою економікою слід розуміти економічну діяльність, яка пов'язана з 

незаконним привласненням особою, або групою осіб частини створеної вартості або частки 

майна через різного роду викривлення об'єктивної інформації про рух грошових коштів та 

матеріальних цінностей, спотворення даних первинного обліку для заплутування джерел 

походження доходів, а також через реалізацію методом лобіювання відповідних 

законодавчих норм і нормативів, схем корисливого перетікання капіталів, здійснення яких не 

підпадає під кримінальну відповідальність, яка з різних причин не врахована у офіційній 

статистиці, але зумовлює матеріальні втрати державних або підприємницьких структур та 

окремих громадян. 

Тіньова економіка здійснює значний вплив на всі соціально-економічні процеси, які 

відбуваються у суспільстві. Без урахування тіньової економіки стає неможливим проведення 

достовірного економічного аналізу на макро- і мікрорівнях, прийняття ефективних 

управлінських та законодавчих рішень. Ігнорування цього суперечливого та багатогранного 

явища спричиняє серйозні помилки та неадекватну оцінку найважливіших процесів і 

тенденцій, тактичні та стратегічні прорахунки при прийнятті відповідних рішень [4]. 

Боротьба з тіньовою економікою та корупцією має носити комплексний характер. В 

цьому аспекті необхідно виходити із структури тіньової економіки. Враховуючи той факт, 

що тіньова економіка - складне явище, то і структура не може бути спрощеною. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/n0015323-12
http://www.nau.kiev.ua/
http://lubbook.net/
http://textbooks.net.ua/
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Цей сектор економіки в різних країнах трактується по-різному і має багато 

специфічних визначень – це «неформальна», «прихована», «фіктивна», «підпільна», 

«нелегальна» та ін. 

«Неформальна» економіка - легальне, але не регламентоване державою надання 

послуг та виробництво товарів що з різних причин (негрошовий оборот, високі податки, 

законодавчі заборони і т. д.) не враховується офіційною статистикою і не входить 

до Валового національного продукту [3, с.17].  

«Прихована» діяльність – це дозволена законом діяльність, яка офійційно не 

показується або применшується в офіційній звітності з метою ухилення від сплати податків, 

внесення соціальних внесків або від виконання певних адміністративних обов'язків. Ця 

діяльність присутня у всіх галузях економіки [3, с.17]. 

«Фіктивна» економіка («сіра») - дозволена законом, але не зареєстрована економічна 

діяльність (переважно, дрібний бізнес) з виробництва та реалізації звичайних товарів і 

послуг. У цьому секторі тіньової економіки самостійні виробники або свідомо ухиляються 

від офіційного обліку, не бажаючи нести витрати, пов'язані з отриманням ліцензії, сплатою 

податків або звіт про таку діяльність взагалі не передбачений [5, с.54]. 

«Підпільна» економіка («чорна») - заборонена законом економічна діяльність, 

пов'язана з виробництвом і реалізацією заборонених та гостродефіцитних товарів і послуг. 

«Чорна» тіньова економіка відособлена від офіційної економіки ще в більшій мірі, ніж «сіра» 

тіньова економіка. «Чорною» тіньовою економікою в широкому сенсі слова можна вважати 

всі види діяльності, повністю виключені з нормального економічного життя, оскільки вони 

вважаються несумісними з нею, що руйнують її. Цією діяльністю може бути не тільки 

засноване на насильстві перерозподіл (крадіжки, грабежі, вимагання), але також 

виробництво товарів і послуг, що руйнують суспільство (наприклад, наркобізнес і рекет). У 

сучасній літературі увага концентрується, перш за все, на економіці організованої 

злочинності, діяльності професійних злочинців [1].  

«Нелегальна діяльність» - діяльність повязана зі здійсненням реального трудового 

процесу на «нелегальному» підприємстві, продукти й послуги якого мають ефективний 

ринковий попит. 

Треба зазначити, що існує також і багато підходів до проблеми чинників і проблем 

виникнення і розвитку тіньової економіки.  

Так, Л. Гринів і М. Кічурчак вважають, що тінізація національної економіки 

обумовлена такими факторами, як:  

− нестабільність податкового законодавства, високий податковий тиск і 

нерівномірність податкового навантаження на суб'єкти господарювання, низький рівень 

податкової дисципліни;  

− надмірне регулювання підприємницької діяльності;  

− низький рівень заробітної плати в державному секторі економіки;  

− корупція в державних органах та органах місцевого самоврядування;  

− правова незахищеність суб'єктів господарювання від зловживань з боку посадових 

осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;  

− недостатньо прозора процедура приватизації державного майна [2, с.69]. 

І. Приварникова та К. Степанюк виділяють: економічні, соціальні правові та державні 

чинники, що зумовлюють розширення тіньової економіки в Україні. До економічних 

чинників відносяться: криза фінансової системи; високі ставки, велика кількість і складний 

механізм розрахунку податків; установлення пільгових умов функціонування окремим 

суб’єктам господарювання. До соціальних чинників: низький рівень життя населення; 

високий рівень безробіття та орієнтація частини населення на те, щоб отримати дохід будь-

яким способом. До правових чинників слід віднести: низький рівень життя населення; 

високий рівень безробіття та орієнтація частини населення на те, щоб отримати дохід будь-

яким способом; нерівномірний розподіл валового внутрішнього продукту. До державних 

чинників відносяться: корумпованість державних служб різноманітних владних структур, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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контрольних служб: податкової, пожежної безпеки тощо; умови, що дають змогу 

використовувати державне майно та майно організаційних структур заради одержання 

неофіційного приватного доходу державними чиновниками та управлінцями [6, с.164]. 

Цимбал О. вважає, що для запобігання розвитку тіньових економічних процесів та 

операцій необхідно застосовувати комплекс таких заходів: 

1) запровадження податкових стимулів до нагромадження та інвестування коштів в 

інноваційний сектор юридичними особами, які пропонується надавати за фактичними 

результатами діяльності підприємств;  

2) реальне і радикальне спрощення дозвільних процедур щодо здійснення 

підприємницької діяльності, особливо в інноваційній сфері;  

3) обов’язкове обґрунтування джерел походження грошових коштів при купівлі 

товарів, вартість яких перевищує певну заздалегідь визначену суму (житла, земельних 

ділянок, транспортних засобів та предметів розкоші);  

4) залучення до реалізації стратегії легалізації представників міжнародних 

організацій, спеціалізованих на протидії нелегальному господарюванню;  

5) підготовка пропозиції щодо удосконалення системи державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності з метою як її спрощення, так і унеможливлення створення та 

функціонування «фіктивних підприємств»;  

6) налагодження ефективних зв’язків з робочими органами відповідних міжнародних 

організацій та їх інформаційно-аналітичними центрами;  

7) прирівнювання корупції і хабарництва до найважчих злочинів;  

8) більш ліберальне податкове законодавство;  

9) посилення покарання за використання службового становища в особистих цілях [7, 

с. 119]. 

У цьому контексті головним напрямом детінізації економіки повинне бути 

дерегулювання економічної, зокрема підприємницької діяльності. Але дерегулювання у 

розширеному розумінні. Йдеться не лише про спрощення системи реєстрації, ліцензування, 

оподаткування тощо, зменшення кількості перевірок, як і самих контролюючих органів, але, 

і це головне, - про жорсткий контроль з боку держави за дотриманням цієї спрощеної 

системи, як з боку суб'єктів господарювання, так і з боку органів державної влади. Саме 

такий принцип дерегуляції і є формою розв'язання суперечності між свободою 

підприємницької діяльності та державним регулюванням.  

Підсумовуючи усе зазначене можна зробити висновок, що тіньова економіка – це 

уклад економічних відносин, що охоплює невраховані, нерегламентовані й незаконні види 

господарської діяльності. У кожній країні є така складова економічної діяльності, що не 

укладається в сформовані й узаконені норми. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, 

ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АПК 

Україна здавна є землеробською країною, характеризується надзвичайно 

сприятливими економічними та природними умовами для розвитку сільського господарства і 

має великий споживчий ринок продуктів харчування. Формування потужного, з розвиненою 

структурою АПК продовжувалось в Україні століттями. Протягом усієї історії розвитку 

країни саме агропромислові підприємства займали провідне місце в її 

господарстві.Актуальною проблемою залишається проблема підвищення 

конкурентоспроможності національного сільськогосподарського товаровиробника через 

інтеграційні процеси, пов'язані з продовольчою безпекою країни та її місця в міжнародному 

співтоваристві  

Питання конкурентоспроможності підприємств досліджували вітчизняні та зарубіжні 

вчені-економісти, серед яких можна виділити таких, як Г. Рамелт, М. Портер, Л. Костирко, В. 

Андрійчук, Я. Жаліло, В. Савчук, В. Чернега, В. Шевчук та ін. Це питання дуже актуальне в 

сучасних умовах. 

Конкурентоспроможність – потенціальна або реалізована здатність економічного 

суб’єкта до функціонування у релевантному зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на 

конкурентних перевагах і відображає його позицію відносно конкурентів. Агропромисловий 

комплекс України розвивається на основі агропромислової інтеграції і відіграє важливу роль 

у більшості країн світу. Адже саме він виконує важливу суспільну функцію – забезпечує 

населення продуктами харчування [1].  

Формування конкурентоспроможності підприємства базується на можливостях 

підприємства протистояти впливу чинників і елементів зовнішнього середовища. Сукупність 

елементів зовнішнього середовища, що мають вплив на конкурентоспроможність 

підприємств АПК можна об’єднати в декілька груп: державне регулюваня, ринкова 

інфраструктура, товарні ринки і т.д [3]. 

В сучасній державі залишається досить багатий арсенал «дозволених» заходів 

підтримки, які давно і з успіхом використовуються в багатьох розвинених країнах: державна 

підтримка розвитку сільської транспортної та соціальної інфраструктури, інфраструктури 

збуту продукції та конкурентного ринку товарів виробничого призначення для сільського 

господарства, розвиток інформаційно-консультаційних та агросервісних служб, 

стимулювання процесів кооперування і асоціювання в агросфері [2]. 

Основними завданнями регулювання ринку сільськогосподарської продукції, 

сировини і продовольства є збільшення частки вітчизняної продукції на внутрішньому 

ринку, згладжування сезонних коливань цін на сільськогосподарську продукцію, сировину і 

продовольство, стимулювання руху продукції з віддалених регіонів України в регіони 

споживання, а також створення умов для збільшення експорту. 

У сучасних умовах нестабільного конкурентного середовища господарська діяльність 

підприємств є надзвичайно складною, що в свою чергу, вимагає дієвих заходів щодо 

виправлення даної ситуації [4]. 

Висновки. Про низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції на продовольчому ринку свідчать: низька ефективність цієї 

галузі порівняно з іншими країнами; невідповідність структури українського експорту 

попиту країн ЄС на сільськогосподарську продукцію; невелика частка підприємств, 

сертифікованих згідно з міжнародними стандартами.Значною мірою перешкоджають 

зміцненню конкурентоспроможності такі чинники, як: низький рівень розвитку вітчизняної 

фінансово-кредитної системи; нерозвиненість інфраструктури АПК; недостатня гармонізація 

українських стандартів якості. З урахуванням існуючих проблем видається доцільною 
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реалізація заходів за такими основними напрямами, як: гармонізація вітчизняних стандартів 

на сільськогосподарську продукцію згідно зі стандартами ЄС; налагодження сучасної 

інфраструктури аграрного ринку; посилення кооперації господарств населення виробників 

сільськогосподарської продукції; налагодження співпраці між виробниками 

сільськогосподарської продукції та дослідними установами.  
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Іноземні інвестиції є провідником сучасних технологій виробництва та управління, 

своєрідною «перепусткою» на світові ринки товарів та капіталів, дозволяючи при цьому 

компенсувати дефіцит національних грошових коштів. І кожного дня потреба в залученні 

іноземних інвестицій в економіку України зростає. 

В умовах ринкового трансформування економіки України дуже гострою є потреба в 

значних іноземних інвестиціях. Для більшості країн із перехідною економікою ефективно 

використаний іноземний капітал стає ключовим чинником їхнього розвитку. Звичайно, 

залучення іноземних інвестицій відіграє важливу роль у структурі пріоритетів української 

економіки. 

За розрахунками, загальний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку 

України становить понад 40 млрд. дол. США. Україна має потенційні можливості для 

ефективного освоєння інвестицій на суму 2-2,5 млрд. дол. США. Такі кошти протягом 5 

років дозволили б реконструювати пріоритетні галузі промисловості. 

З одного боку, іноземний капітал, залучений в національну економіку і ефективно 

використовуваний, впливає на економічне зростання, допомагає перебороти відсталість, 

інтегруватися у світову економіку. З іншого боку, залучення іноземного капіталу накладає 

певні зобов’язання, створює різноманітні форми залежності країни-позичальника від 

кредитора, викликає різке зростання зовнішнього боргу. Таким чином, для національної 

економіки іноземний капітал може мати неоднозначні наслідки [6, с.127]. 

Залучення іноземних інвестицій в українську економіку є одним з найважливіших 

завдань керівництва нашої країни. Зростання економіки України в найбільшому 

майбутньому буде залежати від стану внутрішніх спар, заощаджень і прямих іноземних 

інвестицій. 

Головне у проблемі інвестицій – їх ефективність, створення умов для інтенсифікації 

вкладень у найбільш ефективні, конкурентоспроможні виробництва, які дають швидку 

віддачу, що дозволяє максимально збільшити доходи підприємств, населення і бюджету; 

запобігання тим капітальним й іншим витратам, що ведуть лише до розтринькування 

ресурсів і посилення інфляції. 

В нашій державі існує проблема недостатнього використання інвестиційного 

потенціалу, котра пов’язана з політичною нестабільністю, надмірним втручанням держави у 

регулювання іноземних інвестицій, постійними змінами у чинному законодавстві, 

відсутністю в Україні єдиного центрального органу із питань державного управління 

іноземним інвестуванням, недостатнім розвитком малого та середнього підприємництва, 

наявністю великої кількості «тіньових капіталів». За допомогою іноземних інвестицій 
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створюється можливість модернізації виробничої бази, створення нових робочих місць, 

розвитку важливих галузей економіки тощо. При цьому ми економимо національні бюджетні 

кошти, котрі можна спрямувати на будь-які інші не менш важливі сфери економіки, 

соціальне забезпечення. 

Таким чином, напрями інвестиційної політики України необхідно переглянути та 

розробити єдину чітку стратегію залучення іноземних інвестицій, оскільки залучення 

іноземних інвесторів з метою вкладення грошей в економіку держави є основою 

інвестиційної політики будь-якої країни. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ 

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає нових підходів до управління 

економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Особливого значення 

набувають проблеми створення таких механізмів управління активами підприємств, які б 

відповідали ринковим умовам господарювання, а також забезпечували б достатній рівень 

платоспроможності, ліквідності та прибутковості. У сучасних умовах для більшості 

вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ стала гостра нестача 

необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначилося на ефективності їхнього 

господарювання. До того ж низька забезпеченість виробничих підприємств оборотними 

активами супроводжується низьким рівнем їх використання внаслідок непослідовного 

застосування принципів організації процесу управління ними [2].  

На сьогодні поняття управління оборотними активами висвітлено у працях провідних 

українських економістів, таких як А. Д. Василик, М. В. Володькіна, К. В. Ізмайлова,  

М. Я. Коробов, Л. А. Лігоненко, А. М. Поддєрьогін та ін. Різним аспектам управління 

оборотними активами присвячені праці таких зарубіжних учених-економістів, як І. О. Бланк, 

В. В. Ковальов, Б. Коллас, М. Н. Крейніна, Т. Манесс. У той же час деякі питання щодо 

управління оборотними активами на підприємстві потребують удосконалення та подальшого 

розвитку [1]. 

Мета статті полягає у визначенні можливих шляхів підвищення ефективності 

управління оборотними активами підприємства.  

Основні показники фінансово-господарської діяльності промислових підприємств 

багато в чому залежать від ефективного управління їх оборотними активами, вимоги до яких 

у сучасних умов значно зростають. У свою чергу основні показники діяльності підприємств 

впливають на розмір доходів держави, соціально-економічний розвиток країни, рівень життя 

населення. 

Дослідження свідчать, що шляхами вдосконалення управління оборотними активами 

підприємств є: 

1. Розробка політики управління оборотними активами. 

2. Постійний розрахунок нормативів оборотних засобів. 

3. Розробка плану фінансування по поставці товарно-матеріальних цінностей, який 

повинен включати: 

http://minfin.com.ua/
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- визначення видів матеріальних ресурсів, які необхідні для забезпечення виробничо-

господарської діяльності підприємства та їх кількості; 

- недопущення ні застою, ні нестачі товарних запасів; 

- розрахунок необхідної площі складських приміщень для зберігання матеріальних 

ресурсів; 

- розрахунок мінімального і максимального рівня товарних запасів, який повинен 

здійснюватися у співпраці фінансового, виробничого і збутового відділу підприємства; 

- визначення витрат на матеріально-технічне постачання. 

4. Розробка і реалізація політики цін і комерційних кредитів, спрямованих на 

прискорення оптимізації обсягів дебіторської заборгованості: 

- проведення якісного аналізу (оцінка дебіторів, аналіз реальної вартості існуючої 

дебіторської заборгованості); 

- аналіз і планування грошових потоків з використанням коефіцієнтів інкасації; 

- факторинг. 

5. Вдосконалення системи обліку і підвищення точності прогнозування грошових 

потоків: 

- оптимізація необхідного резерву абсолютно ліквідних коштів; 

- підвищення ефективності використання вільних грошових активів; 

- прогнозування бюджету надходжень і видатків грошових коштів; 

- прогнозування балансу грошових потоків, доходів; 

- застосування методу екстраполяції оборотних активів; 

- застосування прогресивних форм безготівкових розрахунків. 

6. Розробка плану виготовлення і реалізації готової продукції: 

- раціональне виробництво продукції; 

- раціональна організація збуту готової продукції; 

- застосування системи знижок та акцій. 

7. Поліпшення організації торговельно-комерційної роботи: 

- створення маркетингових відділів та вивчення споживчого попиту; 

- упровадження прогресивних форм і методів продажу. 

8. Зосередження зусилля на подоланні кризи неплатежів та використання з цією 

методів таких інструментів: 

- зміцнення фінансової дисципліни; 

- ширше використання у господарському процесі векселів; 

- вдосконалення розрахунків з постачальниками і покупцями; 

- реструктуризація заборгованості; 

- обмін боргових зобов'язань на цінні папери. 

9. Своєчасне оформлення документації. 

10. Дотримання платіжної та договірної дисципліни. 

11. Періодичне проведення інвентаризації оборотних активів [3]. 

 В умовах ринкової економіки всі підприємства зацікавлені в ритмічному і 

стабільному функціонуванні. А щоб досягти високих результатів, потрібна чітко збудована, 

обґрунтована і ефективна фінансова політика управління активами. Розробка її досконалого 

механізму і дієве застосування його на практиці ще залишається досить важливою і 

актуальною проблемою в даний час, оскільки ефективне формування і регулювання обсягу 

активів сприятиме підтримці оптимального рівня ліквідності, оперативності виробничого і 

фінансового циклів діяльності, а отже – й досить високій платоспроможності і фінансової 

стійкості підприємств, а також досягнення ними важливих стратегічних переваг і 

забезпечить їх конкурентоспроможність у довгостроковому періоді. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Проблема заборгованості з бюджетних видатків постало перед цілою низкою країн, 

які прагнуть економічної стабільності та сталого розвитку. Умовою запобігання 

заборгованості з видатків є дотримання суворих бюджетних обмежень із застосуванням 

засобів політичної та фінансової дисципліни. 

Проблеми методики та організації обліку і контролю в бюджетних установах 

займалося незначне коло науковців, а саме: В. І. Крисюк, Р. Т. Джога, В. І. Лемішовський, Л. 

В. Панкевич, С. В. Свірко, О. В.Юрченко. 

В процесі виконання бюджету в бюджетних установах виникають господарські 

відносини з постачальниками товарів, виконавцями робіт та надавачами послуг. Щоби 

здійснювати видатки та платежі за ними, розпоряднику бюджетних коштів необхідно взяти 

бюджетні зобов’язання. 

Бюджетне зобов’язання — це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного 

асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи 

здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими 

необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому [1]. 

Основні причини, що впливають на утворення дебіторської і кредиторської 

заборгованості як по державному, так і по місцевих бюджетах [3, c.128]: 

— нереальний бюджет, де відсутні кошти в обсязі, достатньому для досягнення цілей 

та завдань поточної політики. Внаслідок цього бюджетні установи намагаються досягти 

своїх політичних цілей, порушуючи передбачені асигнування; 

— система нормованого розподілу коштів; 

— слабка фінансова дисципліна розпорядників бюджетних коштів та відсутність 

системного внутрішнього контролю, які призводили до відволікання бюджетних коштів і 

недостовірності облікових даних; 

— недостатність моніторингу та недосконалість форм фінансової звітності стосовно 

заборгованостей, що перешкоджає ефективному управлінню бюджетними коштами. 

Найбільш поширеною причиною утворення дебіторської заборгованості в бюджетних 

установах є несвоєчасна оплата за надані бюджетною установою платні послуги. Слід 

зазначити, що недієвість позовної роботи зумовлена відсутністю кваліфікованих юристів у 

закладах бюджетної сфери, а також неналежним рівнем юридичних знань у керівників та 

спеціалістів. 

У разі порушення передбачених в угодах термінів поставок штрафні санкції, як 

правило, не застосовуються, а основними засобами впливу бюджетних установ на боржників 

є направлення їм претензійних листів, утім здебільшого це не дає очікуваних результатів. 

До зростання дебіторської заборгованості призвели значні суми крадіжок та нестач 

внаслідок послабленого контролю за збереженням державного майна та недостатнього рівня 

претензійно-позовної роботи з повернення бюджетних коштів з боку керівників установ. 

Іншими причинами утворення дебіторської заборгованості є несвоєчасне 

відображення в обліку документів про отримання матеріальних цінностей, робіт, послуг 

(штучна заборгованість) та проведення централізованих розрахунків. 
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Також причинами утворення кредиторської заборгованості є неповне фінансування 

установ, а також прийняття зобов’язань в обсягах, які перевищують доведені бюджетні 

призначення (в тому числі через затвердження бюджетних асигнувань менше фактичної 

потреби на утримання установи). 

На утворення кредиторської заборгованості вплинули такі фактори, як: 

— обмеженість дохідної частини бюджетів усіх рівнів, внаслідок чого неповно 

враховано потреби в коштах при затвердженні кошторисів; 

— невиконання дохідної частини бюджетів, що зумовлює неповне направлення 

асигнувань бюджетним установам у порівнянні з обсягом затверджених їм 

призначень [4, С.100-104]. 

Отже, з метою зменшення дебіторської й кредиторської заборгованостей, поліпшення 

фінансового стану бюджетних установ та підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів розроблено ряд пропозицій для виконання їх як на державному, так і на 

регіональному рівнях, а саме: 

— розглянути доцільність затвердження для бюджетних установ форми звітності про 

стан претензійно-позовної роботи з погашення дебіторської заборгованості з метою 

здійснення подальшого аналізу; 

— застосовувати методи ведення та організації управлінського обліку на сучасному 

етапі функціонування бюджетних установ, щоб отримувати інформацію не тільки в розрізі 

кодів бюджетної класифікації, а й за структурними підрозділами (відділеннями, 

факультетами, науковими підрозділами тощо). 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ - МАРКЕТИГУ В УКРАЇНІ 

На сьогодні розвиток інформаційних технологій дозволив сформувати віртуальну 

сферу зі специфічними рисами: можливістю активного ведення бізнесу, відсутністю 

територіальних і політичних обмежень. Ці особливості інтернет-середовища змінюють і 

розвивають сучасні бізнес-процеси, дають додаткові можливості для підвищення їх 

ефективності, створюють передумови для трансформації частини бізнесу подекуди і цілком у 

віртуальне середовище. 

Застосування інтернету в маркетинговій діяльності досліджувалися багатьма 

науковцями.. Серед них О. Варвиш, К. Вертайм, Ф. Вірін, Л. Вундерман, Д. Еймор, Я. 

Фенвік, Б. Халліган, В. Холмогоров, Дж. Шах, Ю. Шипуліна, А. Юрасов та інші.  

Метою статті є висвітлення проблеми розвитку Інтернет-маркетингу в Україні, а саме 

розгляд основних проблем, та напрямів розвитку, використання даного типу маркетингу в 

нашій країні. 

 Процес інтенсивного розвитку мережі Інтернет призвів до широкого запровадження 

глобальної мережі як ефективного інструменту маркетингу в діяльності підприємств. За 

даними опитування з’ясовано ставлення користувачів Інтернету до реклами в мережі [1]: 
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18% гаряче підтримують; 41% схвалюють; 34% не заперечують; 6% проти; 1% надто не 

схвалюють. Практика свідчить, що інтернет-технології урівнюють шанси на успіх малих і 

великих підприємств, тих, хто міцно закріпився на ринку, і новачків. Це стало можливим 

тому, що витрати на їх застосування є невеликими, використовуються доступні й фактично 

стандартизовані інструменти, можливо забезпечити недосяжну за інших умов широту 

охоплення і при цьому адресність впливу на цільову аудиторію, забезпечується фактично 

миттєвий доступ на ринок будь-якої країни чи регіону, можна у реальному масштабі часу 

оцінювати ефективність бізнесу тощо.  

Банерна реклама сьогодні є найбільш популярним і ефективним способом залучення 

відвідувачів на веб-сторінки або веб-сервер, а також могутнім інструментом імідж-реклами. 

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими є html-банери, cgi-банери, flash-банери, 

java-банери, які дозволяють рекламодавцю найбільш ефективно впливати на аудиторію. 

Банери можуть бути статичними, тобто такими що нагадують рекламний плакат, або 

анімованими, які змінюють рекламні кадри. Деякі банери, наприклад, скайскрепери 

(skyscrapers), завантажуються як окреме вікно, закриваючи необхідну користувачу 

інформацію та викликаючи його роздратування [4].  

Позитивне сприйняття віртуальної реклами залежить від багатьох чинників: 

інноваційного характеру рекламного повідомлення, естетичних характеристик, інформації, 

яку реклама доносить до користувача. Рекламний банер може привертати увагу, але, 

водночас, не відповідати естетичним нормам. З іншого боку, естетично приваблива реклама 

може не виконувати інформативної функції. 

При правильному використанні електронна пошта може стати одним з ефективних 

інструментів Інтернет-маркетингу, які сприяють просуванню фірми, розвитку її іміджу або 

рекламі веб-сервера, та може використовуватися в таких напрямах [3]: розсилання 

індивідуальних листів. використання списків розсилання (mailing lists). дискусійні аркуші 

(листи) (обміну інформацією або обговорення питань за визначеною тематикою).  

Конференції UseNet, веб-конференції і реклама на дошках оголошень не 

використовують електронну пошту як засіб повідомлення, але близькі їй за своєю суттю.  

Останніми роками все більшої популярності набувають інтернет-магазини як 

основний елемент збутової політики в середовищі Інтернет. Існують спеціальні програмні 

платформи (наприклад, InSales), за допомогою яких можна самостійно розробити сайт свого 

інтернет-магазину. Проте існують фірми, які створюють інтернет-магазини, «розкручують» 

їх (за необхідності) і продають цей бізнес зацікавленим.  

Необхідно зазначити, що просування маркетингової діяльності у віртуальний простір 

Інтернету є загальносвітовою тенденцією, яка чітко простежується і в Україні. Так, станом на 

лютий 2012 р. [2] аудиторія українських користувачів Інтернету становила 12,1 млн осіб 

(користувачі віком від 14 років). У порівнянні з лютим 2011 р. кількість користувачів зросла 

на 3,6 млн осіб, або на 29,5%. Це свідчить про розширення мережі Інтернету в усіх регіонах 

України. Відбувається й певне гендерне вирівнювання складу користувачів Інтернету. Так, у 

2011 р. чоловіки становили 58%, жінки – 42% загальної кількості користувачів; у 2012 р. – 

51% та 49% відповідно. Згідно з [2] 85% аудиторії користуються Інтернетом щодня, а 13% – 

кілька разів на тиждень. При цьому 89,7% аудиторії користуються Інтернетом удома, 39,53% 

– на роботі.  

 Таким чином, аудиторія користувачів Інтернету становить значну частину населення 

України, причому найбільш активну й освічену, яка, однак, нерівномірно розподілена між 

регіонами країни. Статистика свідчить, що розміри вітчизняної інтернет-аудиторії стрімко 

зростають. Одже, потенційні можливості застосування сучасних технологій та інструментів 

інтернет-маркетингу в Україні є досить значними.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 

Актуальність теми полягає у тому, що оплата праці має велику питому вагу в складі 

виробничих витрат, це обумовлено тим, що неможливо обійтися без використання робочої 

сили, оскільки навіть якщо виробництво повністю автоматизовано, потрібен людський 

фактор для керування машинами. 

Облік праці та заробітної плати займає одне з центральних місць в системі обліку на 

підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом доходів робітників фірм, підприємств. 

Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу роботи бюджетних установ. 

Вагомий внесок у формування теоретичних та організаційно-методичних засад 

бухгалтерського обліку та контролю операцій з оплати праці здійснили як вітчизняні так і 

зарубіжні вчені.  

До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються заробітна плата за 

окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, 

оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. Витрати 

на оплату праці складаються із фонду основної заробітної плати, фонду додаткової 

заробітної плати, інші заохочення та компенсаційні виплати, премії, заохочення, матеріальна 

допомога, відпустки[3]. 

Закон України «Про оплату праці» визначив, що заробітна плата – це винагорода, 

обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник чи уповноважений ним орган 

виплачує працівникові за виконану ним роботу[1]. 

У бюджетній сфері процес оплати праці має певні особливості: 

- результатом виконуваної роботи є часто не річ (продукція), а послуги (діяльність); 

- праця носить переважно розумовий характер; 

- у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає від 60 до 

85% усіх витрат; 

- у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих, а в деяких 

галузях (освіта, охорона здоров'я, мистецтво) частка спеціалістів вищої кваліфікації сягає 

близько 50% загальної чисельності працівників. 

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників бюджетних установ 

наступними шляхами: встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших 

державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці на підставі 

законодавчих та інших нормативних актів України, генеральної, галузевих, регіональних 

угод, колективних договорів у межах асигнувань за рахунок загального та спеціального 

фондів; оподаткування доходів працівників[2]. 

Таким чином, заробітна плата є важливою складовою витрат виробництва, пов'язана 

як з потребами працівника, так і з процесом виробництва. В ринкових умовах 

господарювання необхідний чіткий порядок формування витрат, які включаються до 
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собівартості продукції. Повнота і правильність віднесення витрат на окремі види продукції 

повинна займати центральне місце при веденні обліку бухгалтером, тому, що ця сторона 

фінансово-господарської діяльності підприємства є одним з об'єктів перевірок 

контролюючими органами. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Питання дослідження всіх тонкощів і особливостей сутності категорії «банківський 

капітал» відіграє вагоме місце у загальному процесі дослідження економічної науки. Розгляд 

даного питання виділяється великою кількістю підходів, трактувань, які формувались під 

впливом процесів розвитку як економічної думки, так й загалом, розвитку всього світового 

господарства. У даній статті розглядається походження поняття «капітал банку», та 

проведення базового аналізу поглядів на суть даного економічного явища. 

Розкриття сутності поняття «банківський капітал» — стало працею провідних 

вітчизняних та іноземних науковців. Вагомий внесок у визначені окремих концепцій та 

особливостей даного поняття зробили такі вчені: Е. Гіл, Р. Коттер, Т. Кох, Е. Рід, П. Роуз,  

О. Васюренко, І. Гуцала, А. Мороза, І. Зарицкої та ін. Окремо, хотілось би відмітити 

Алексеєнко М. Д., Василик О. Д., Васюренко О. В., Гальчинського Л. С., Міщенко В. І., які 

досліджують та аналізують як теоретичні, так і практичні основи банківського капіталу в 

конкретних економічних умовах України. 

Метою статті є дослідження сутності поняття «банківський капітал», та його основних 

особливостей. 

На сьогоднішній день відсутнє однозначне визначення сутності поняття «банківський 

капітал», саме тому існує можливість певних ускладнень як теоретичного, так і практичного 

аспектів формування та функціонування капіталу в банківських установах [1, с. 45]. 

На сьогоднішній день, сталого й однозначного поняття «капітал банку» — не має. 

Саме тому, в економічній літературі поширено узагальнювати й ототожнювати дане поняття 

з іншими групами економічних категорій, найчастіше з: резервами, власними коштами, 

запасами, ресурсами тощо. Така не визначеність й неоднозначність призводить до 

виникнення певних ускладнень щодо теоретичний та практичних підходів до визначення, 

формування та функціонування капіталу в банківських установах. 

Доволі поширеною в науковому середовищі є думка про те, що капітал банку — це 

власні кошти (капітал, ресурси) банку. Такої позиції дотримуються А. Мороз, О. Васюренко, 

В. Міщенко, П. Роуз та ін. [2; 3; 4;]. 

Н. Ткачук зазначає, що «банківський капітал» є втіленням однієї з форм вираження 

загальної економічної категорії «капітал». Початковою формою банківського капіталу був 

позичковий капітал як специфічна форма перетворення грошового капіталу, який 

відокремився в процесі кругообігу з промислового капіталу [5].  

Ж. Довгань визначає капітал банку як «сукупність внесених власниками — 

учасниками капіталу власних коштів, які зростають у результаті ефективної банківської 

діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових вливань з боку 

учасників» [6]. 
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О. Васюренко характеризує його як фонд ресурсів, які були внесені засновниками, 

акціонерами (учасниками) банку і належать їм [7]. 

З огляду вищезазначеного, можна зробити висновок, що поняття «капітал банку» є 

похідним поняттям від первинної категорії «капітал». На мою думку, узагальнюючим, можна 

виділити поняття «банківський капітал», як грошові кошти та виражена у грошовій формі 

частка матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що перебувають у розпорядженні 

банків і використовуються ними для здійснення операцій з розміщення коштів і надання 

послуг з метою одержання прибутку [8, c. 31] 

Проаналізувавши різні точки зору вчених, науковців та економістів, можна зробити 

висновок, що, капітал банку розглядається як в широкому (загальному), так й у вузькому 

(конкретному) контексті. У першому випадку банківський капітал можна розглядати я 

абсолютно всі кошти, якими розпоряджається банк, а у другому випадку — як лише та 

частка коштів, які безпосередньо належать банку, і можуть бути використані на власні цілі 

або на покриття збитків. 

Отже, проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що неоднозначність та 

складність поняття «капітал банку», є передумовою для продовження досліджень на задану 

тему. Адже саме від вірності трактування кореневого поняття «капітал банку», залежить 

правильність оцінки діяльності банку, його функціонування, та розробки підходів для 

підвищення ефективності та темпів розвитку банківської сфери загалом. 
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ВПЛИВ БЕЗРОБІТТЯ НА СУСПІЛЬСТВО ТА  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

Безробіття є не тільки економічною, але й серйозною соціального проблемою. 

Причому соціальні втрати більш суттєві для суспільства. Узагалі наслідки безробіття дуже 

різноманітні та масштабні за впливом. Щоб оцінити ступінь цього впливу, доцільно провести 

дослідження як економічних, так і соціальних наслідків безробіття. 

Наявність безробіття в суспільстві свідчить про неповне використання трудових 

ресурсів. Надмірне безробіття, без сумніву, негативно відображається на всій економіці 

країни. 

У цілому вплив безробіття на економічне та соціальне життя суспільства 

суперечливий. 

До негативних соціально-економічних наслідків безробіття можна віднести: 
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1. Незайнята робоча сила означає недовикористання економічного потенціалу 

суспільства, прямі економічні втрати, що є наслідком природного й фактичного безробіття (і 

відповідно зайнятості). 

2. Безробіття сковує вимоги профспілок про підвищення заробітної плати, тобто 

спрацьовує на користь вимог союзів підприємців. 

3. При тривалому безробітті працівник втрачає кваліфікацію, а одержання нової 

кваліфікації й адаптація до нових умов часто протікають для нього болісно. За результатами 

досліджень, працівник навіть після трьох місяців безробіття досягає попередньої 

продуктивності праці лише приблизно через 7 місяців. 

4. Безробіття веде до прямого падіння раніше досягнутого рівня життя. Допомога по 

безробіттю завжди є меншою, аніж заробітна плата і має тимчасовий характер. Зростання 

безробіття знижує купівельний, інвестиційний попит, скорочує обсяги заощаджень у 

населення. Наприклад, у Франції безробітні протягом 30 місяців отримують 79% заробітку, 

як страхову допомогу. В Італії та Німеччині приблизно половина людей, що залишилися без 

роботи, не знаходять нової протягом 12 місяців після звільнення. Щедра допомога - в 

Німеччині - 72%, у Португалії - 81%, у Бельгії - 82%. Тривалість виплат варіюється від 1 до 5 

років. У Бельгії вони взагалі безстрокові, так що можна з допомоги одразу виходити на 

пенсію. 

5. Сам факт безробіття наносить людині тяжку психологічну травму, порівняну із 

самими неприємними обставинами (смерть близьких, тюремне ув'язнення тощо).  

Про масштаби соціальних наслідків безробіття свідчить ряд фактів. Зокрема, 

практично у всіх країнах найбільш уразливими соціальними групами, які найбільше 

страждають від безробіття, є молодь та жінки. Соціолог з Університету Хопкінса Харві 

Бреннер, який більше тридцяти років вивчав соціальні наслідки безробіття в США, 

встановив, що його збільшення в національних масштабах на один відсоток викликає ріст 

кількості самогубств на 4,1%, пацієнтів у психіатричних закладах – на 3,4%, ув'язнених – на 

4%, кількість убивств підвищується на 5,7%. Причому вивчення справ правопорушників 

показує, що приблизно 70% ув'язнених у момент арешту не мали роботи, що рецидивізм 

можна пояснити відсутністю роботи. 

Незважаючи на негативні і важкі наслідки безробіття, можна відзначити й ряд 

позитивних моментів, пов'язаних із ним. 

По-перше, на думку більшості економістів, безробіття – найважливіша умова 

нормального й безперебійного функціонування економіки. Воно, зокрема, забезпечує 

формування резерву робочої сили. 

По-друге, забезпечується необхідний виробництву перерозподіл кадрів та їх 

зосередження в тих видах діяльності, що необхідні споживачам. 

По-третє, роботодавці мають можливість підібрати висококваліфікованих 

кваліфікованих спеціалістів. Відбувається стимулювання робітника до систематичного 

підвищення своїх фахових навичок і вмінь. 

По-четверте, безробітна людина має вільний час і може приділяти його родині, 

вихованню дітей, одержуючи при цьому допомогу по безробіттю. 

Соціально-економічні наслідки безробіття можна сформулювати таким чином: 

відбувається знецінення, недовикористання людського потенціалу суспільства, погіршується 

якість життя безробітних та їх членів родини, підсилюється тиск на розмір заробітної плати 

зайнятих із боку конкуруючих на ринку праці, збільшуються витрати суспільства й індивіда 

на відновлення чи зміну професійного статусу і рівня продуктивності праці, формуються 

категорії осіб із девіантною поведінкою, схильних до вчинків, що суперечать прийнятим 

соціальним нормам і цінностям. 
Безробіття, яким би чином воно не вимірювалося – це завжди трагедія для тих, хто не 

має роботи і не може одержати законне стабільне джерело існування. Тривала бездіяльність 
веде до соціальної деградації людини: що має професію – до втрати кваліфікації, що не має її 
– до пошуку доходів сумнівними, напівкримінальними і кримінальними способами. Відрив 
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від трудового джерела доходу та тривале існування на соціальні допомоги призводить до 
втрати самоповаги, занепаду моральних устоїв, розпаду родини тощо. Існує прямий зв'язок 
між ростом самогубств, убивств, крадіжок, психічних захворювань, смертності від серцево-
судинних хвороб і високим рівнем безробіття. Нарешті, масове безробіття призводить до 
значних соціальних і політичних змін, часто у формі дуже гострих соціальних конфліктів. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
З розвитком світової економіки, інтелектуальна власність і нематеріальні активи стали 

однієї з найбільш важливих складових частин активів підприємства. У високотехнологічних 
галузях за вартістю нематеріальні активи подекуди перевищують матеріальні і є основним 
ресурсом компанії в конкурентній боротьбі. Це справедливо в першу чергу для підприємств, 
що мають стійку ділову репутацію, що володіють відомими товарними знаками або 
працюючих на ринку наукомісткої продукції. Тому вартість і оцінка інтелектуальної 
власності й нематеріальних активів особливо важлива для підприємств високотехнологічних 
галузей. 

Формування інтелектуальної власності підприємства є досить важливою проблемою 
на сьогоднішній день, тому що вона значною мірою впливає на його вартість та стає 
важливим критерієм оцінки ефективності роботи суб’єкта господарювання. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що, незважаючи на існування значної 
кількості досліджень у галузі управління інтелектуальною власністю підприємства, низка 
питань, пов’язаних з розвитком організаційно-методичного забезпечення процесу управління 
інтелектуальною власністю, залишаються недостатньо дослідженими. Це, перш за все, 
проблеми формування ефективної системи управління інтелектуальною власністю на 
підприємстві та її економічної оцінки.  

Основною метою даної роботи є дослідження існуючих методів оцінки 
інтелектуальної власності підприємства в умовах сучасної вітчизняної економіки.[1] 

Аналіз існуючих досліджень свідчить про значну увагу, яку приділяють проблемі 
управління інтелектуальною власністю підприємства вітчизняні та зарубіжні науковці. 
Важлива роль у дослідженні даної проблеми належить таким відомим вченим як Анісімова 
О.М., Журавльова І.В., Бабій П.В., Борейко Н.А. 

Інтелектуальнаа власність підприємства в основному має нематеріальний характер, 
його складно виміряти, оскільки він не відбивається в бухгалтерських або статистичних 
даних. Однак визначення його величини надзвичайно важливий для розробки та реалізації 
стратегії розвитку промислового підприємства, посилення конкурентоспроможності його 
продукції. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Оцінка якості інтелектуального потенціалу здійснюється на основі певної кількості 
критеріїв кожного з компонентів потенціалу. Кількісна оцінка інтелектуальної власності 
підприємства передбачає користування певними одиницями виміру. Ними можуть бути 
конкретні величини, придатні для оцінки компонентів, або умовні показники (бали, 
коефіцієнти, індекси і т. д.). Однак числові значення не повною мірою відображають якісну 
характеристику компонентів інтелектуального потенціалу промислового підприємства, яке 
можна отримати, аналізуючи показники в динаміці. 

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) найчастіше відбувається при внесенні 
їх в статутний капітал і включенні в нематеріальні активи для постановки на баланс 
підприємства. Такий підхід зумовив оцінку вартості ОІВ як оцінку витрат на їх створення з 
урахуванням морального старіння і зміни індексу цін від моменту створення об'єктів 
інтелектуальної власності до моменту оцінки їх вартості [3]. 

В сучасних умовах господарювання найбільш широко використовують більше 
двадцяти різних методів оцінки інтелектуальної власності, які виділяють в наступні основні 
групи методів управління інтелектуальним потенціалом підприємств: економічні, 
організаційно-розпорядчі, методи управління персоналом, управління ризиком. 

Розглянувши підходи до оцінки інтелектуальної власності, можна зробити висновок: 
ринковий підхід є вигідним тим, що ґрунтується в основному на ринкових даних, але його 
недолік в тому, що він базується на минулих тенденціях і не враховує майбутні вигоди. 
Переваги затратного підходу в тому, що він працює з первісною бухгалтерською 
документацією та дає об’єктивну оцінку витрат, а його недолік-те, що минулі витрати не 
завжди відображають можливість приносити прибуток у майбутньому. Переваги 
прибуткового методу – враховує майбутні очікування прибутків та видатків підприємства, 
забезпечує облік економічного старання. Але до його недоліків належать складність 
проведення прогнозу і , що він суб’єктивний [4]. 

Проте в даний час, за наявності великої кількості методів, які можна використовувати 
для оцінки інтелектуального потенціалу промислового підприємства, питання оцінки стає 
дуже гострим. Немає загальновизнаної методики оцінки, яка дозволить українським 
підприємствам не тільки адаптуватися в світовий ринок, але і зайняти гідне місце в оцінці 
інтелектуального капіталу. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: ЧАСОВИЙ ПІДХІД 

Загально відомо, що поряд з концепціями оцінки ефективності діяльності підприємств 

в теорії і практиці менеджменту склались три найбільш поширені підходи до оцінки 

ефективності управління: інтегральний, рівневий та часовий (табл.1). Кожен з цих підходів 

мають як недоліки так і переваги.  

 У зарубіжній практиці як синонім терміна “ефективність” – застосовують 

«результативність господарювання», який трансформується у термін «продуктивність 

системи виробництва та обслуговування», коли під продуктивністю розуміють ефективне 
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використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) у процесі 

виробництва різноманітних товарів і послуг. У роботі відомого американського економіста 

Келли Дж. Н. визначається продуктивність збуту як співвідношення між результатами та 

компонентами збуту [1, с. 63]. 

Метою статті є висвітлення, з точки зору економічної ефективності, часового підходу 

оцінки ефективності стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств 

машинобудування. 

 Автор відносить до типових бажаних результатів збуту: обсяг продажу та доходу; 

асортимент, та його склад; розмір валового та чистого прибутку. 

А до типових компонентів збуту: вид збутової діяльності (наприклад, збут на місцях, 

збут на відстані); кількість працівників збуту (на об'єктах та в офісі); тип працівника збуту, на 

які у свою чергу впливають рішення відносно структури організації; системи підбору кадрів, 

навчання, мотивації, контролю. 

Сучасні вітчизняні економісти в деяких розробках використовують замість терміну 

«ефективність» – поняття “результативність ” і саме цей термін відповідає тлумаченню 

зарубіжними науковцями поняття “продуктивність”. 

В інших наукових джерелах, як правило, можна знайти наступне визначення 

ефективності маркетингової збутової системи: 

1) показник здатності маркетингової збутової системи забезпечувати безупинний 

процес формування відтворення попиту на товари і послуги при заданому рівні витрат на 

маркетинг; 

1) критерій оцінки, показник якості функціонування маркетингової збутової 

системи; 

2) комплексний показник результативності взаємодії суб'єктів маркетингової 

збутової системи у процесі обміну ресурсами. 

Тобто ефективність збутової політики складається із сумарної ефективності каналів 

товароруху, методів поширення товарів, методів стимулювання збуту. У чималому ступені 

на ефективність збуту впливає цінова політика і керованість збутової мережі. 

Таблиця 1 

Підходи щодо оцінки ефективності процесу стратегічного управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств 
Назва підходу Сутність 

на рівні визначення ефективності 

управління в цілому 

на рівні визначення ефективності 

управління збутовою діяльністю 

Інтегральний 

підхід 

оцінка ефективністі управління за 

допомогою синтетичних 

(узагальнюючих) показників, за 

допомогою яких фахівці намагаються 

охопити декілька найважливіших 

аспектів управлінської діяльності 

конкретної організації 

використовуючи даний підхід можна 

оцінити ефективність стратегічного 

управління збутовою діяльність 

опираючись на ряд показників 

ефективності діяльності структур 

підприємства та ступінь їх впливу на 

збутову діяльність. 

Рівневий 

підхід 

ґрунтується на посиланні, що 

залежно від рівня управлінської 

відповідальності (робота окремих 

індивідів, груп виконавців та 

організації в цілому) існують три 

види ефективності — індивідуальна, 

групова та організаційна 

надає можливість оцінити вклад кожного 

працівника відділу збуту, його 

ефективність, на визначити синергію в 

збутовій діяльності машинобудівного 

підприємства. 

Часовий підхід ґрунтується на системній концепції 

та додатковому факторі (параметрі 

часу) і дозволяє оцінити 

ефективність у коротко-, середньо- і 

довготерміновому плані 

даний підхід надає можливість 

розглянути вплив факторів збуту на 

різних проміжках часу 
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З позиції часового підходу ефективність стратегічного управління збутовою 

діяльністю — це оптимальне співвідношення (або сполучення) матеріально-технічного 

забезпечення, виробництва, збуту, якості, результативності діяльності, гнучкості в 

стратегічному та тактичному розумінні, рівнем задоволеності від результатів діяльності – 

ступенем досягнення цілей, конкурентоспроможності та розвитку підприємства-виробника. 

Перевагами даного підходу є: можливість оцінити ступінь впливу факторів збуту 

враховуючи та виключаючи вплив часового фактору. Недоліками: складність застосування 

підходу. 

 Існує п’ять критеріїв короткотермінової ефективності: продуктивність, якість, 

ефективність, гнучкість, задоволеність. Критерії конкурентоздатності та розвитку 

відображають середньотермінову ефективність. Отже, часовий підхід до оцінки ефективності 

дозволяє краще усвідомити обов’язки менеджерів в організації – виявляти фактори 

індивідуальної, групової та організаційної ефективності і впливати на них у коротко-, 

середньо- і довготерміновому плані. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРАТ  

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» 

Фінансова стійкість підприємства є невід’ємною складової забезпечення як 

економічної безпеки, так і стабільно ефективної діяльності підприємства. Тому питання, 

пов’язане з оцінкою рівня фінансової стійкості підприємства, є достатньо актуальним.  

ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» спеціалізується на виготовленні 

залізобетонних попередньо-напружених шпал та брусів для стрілочних переводів. 

Для оцінки фінансової стійкості ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» 

використаємо основні форми фінансової звітності: бухгалтерський баланс та звіт про 

фінансові результати [1]. 

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому 

платоспроможність. Для умов досліджуваного підприємства розрахуємо показники, що 

використають для аналізу довгострокової платоспроможності підприємства: 

1. ±EC – надлишок (або нестача) власних оборотних коштів, необхідних для 

формування запасів і покриття витрат, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства: 

 
(1) 

де EC – власні оборотні кошти підприємства; 

Z – запаси (1101+1102+1103, ф. №1). 

 

 

 
2. ±Em – надлишок (або нестача) власних оборотних коштів, а також середніх та 

довгострокових кредитів: 

 
(2) 

http://efaculty.kiev.ua/men.htm
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де Km – величина середньо- та довгострокових кредитів. 

 

 

 
3. ±En – надлишок (або нестача) загальних оборотних коштів: 

 
(3) 

де Kt – величина короткострокових кредитів. 

 

; 

35724 тис. грн. 

Залежно від величини оцінюваних показників, розрізняють 5 областей фінансової 

стійкості підприємства [2, с. 33-34]: 

1. Абсолютна фінансова стійкість, коли у підприємства достатньо власних коштів 

для формування запасів і покриття витрат:  

±Ec ≥0;  ±Em ≥0;  ±En ≥0; 

2. Нормальна фінансова стійкість, коли підприємство обходиться власними 

джерелами формування запасів і покриття витрат: 

±Ec ≈0;  ±Em ≈0;  ±En ≈0; 

3. Нестабільний стан, коли у підприємства недостатньо оборотних коштів, 

нестача яких компенсується загальними оборотними коштами:  

±Ec <0;  ±Em ≥0;  ±En ≥0; 

4. Критичний стан, коли підприємству недостатньо власних коштів та воно 

залучає, крім середньо- та довгострокових, ще і короткострокові кредити: 

±Ec <0;  ±Em <0;  ±En ≥0; 

5. Критичний фінансовий стан, коли підприємству не вистачає ні власних, ні 

позикових коштів, і воно перебуває на стадії банкрутства: 

±Ec <0;  ±Em <0;  ±En <0; 

Отже, можемо зробити висновок, що у досліджуваного підприємства у період з 2011 

по 2013 рік абсолютна фінансова стійкість та достатньо власних коштів для формування 

запасів і покриття витрат. Ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, окупаються за 

рахунок грошових надходжень від господарської діяльності, а отриманий прибуток 

забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх джерел 

формування активів. Підприємству рекомендовано підтримувати досягнуті результати. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У сучасних умовах господарювання одним із найважливіших факторів збільшення 
обсягів виробництва продукції на промисловому підприємстві, здобуття ним 
конкурентоспроможної позиції на ринку є забезпеченість його основними засобами в 
необхідній кількості та асортименті, а також повніше й ефективніше їх використання. 
Забезпеченість підприємства основними засобами, їх технологічний стан та рівень 

http://zzzh.pat.ua/emitents/reports/year
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ефективності використання безпосередньо впливає на загальний фінансовий стан, 
конкурентоздатність продукції, обсяги виробництва продукції, а також на показники її 
якості, сортності, асортиментності.  

На сьогоднішній день дана проблема є достатньо актуальною та потребує не тільки 
обговорення, але й реального вирішення. 

Підвищення ефективності використання основних засобів полягає в досягненні 
найбільших результатів при відповідному рівні розвитку продуктивних сил у порівнянні з 
витратами праці, використаними на створення суспільного продукту. Поліпшення 
використання основних засобів може бути забезпечене двома шляхами: інтенсивним та 
екстенсивним.  

Інтенсивний шлях характеризується підвищенням завантаження устаткування та 
збільшенням рівня використання їхньої потужності. Основними напрямами підвищення 
інтенсивного використання устаткування є:  

– удосконалення технологій та організації виконання робіт; 
– правильний вибір машин і робочого устаткування;  
– запровадження сучасних технологій.  
Екстенсивний шлях полягає у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів, 

скороченні цілозмінних і внутрішньозмінних втрат робочого часу, підвищенні коефіцієнта 
змінності. Основними шляхами поліпшення екстенсивного використання устаткування є:  

– безперебійне постачання підприємствам сировини, матеріалів, покупних 
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива, електроенергії;  

– своєчасне усунення виявлених диспропорцій у галузі й на підприємствах, в окремих 
цехах і виробничих дільницях, що дасть змогу запобігти перервам у роботі підприємства;  

– усунення причин нерівномірної роботи підприємства, що призводить до 
недовикористання устаткування в цілому й у часі, тобто до його простоїв [3]. 

Значному поліпшенню екстенсивного завантаження діючих засобів праці сприяє 
зниження частки недіючого устаткування, розміри якого є значними лише на промислових 
підприємствах України, а також виведення з експлуатації зайвого та неефективно 
використовуваного устаткування.  

За даними Державного комітету статистики станом на 2013 рік узагальнюючий 
показник рівня зносу основних засобів становить 77,3 %. Це свідчить про те, що українські 
підприємства застосовують застаріле, зношене обладнання [1]. 

Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного використання основних 
фондів має своєчасне здійснення заходів щодо заміни та модернізації фізично спрацьованого 
і технічно застарілого устаткування. Для підтримання порівняно високого технічного рівня 
виробництва на підприємствах треба щорічно замінювати 4 – 6 % і модернізувати 6 – 8 % 
діючого парку машин, устаткування та інших видів знарядь праці [2]. 

До важливих факторів, що зумовлюють зростання продуктивності устаткування за 
одиницю часу, відносяться запровадження новітньої технології та інтенсифікація 
виробничих процесів. Значного підвищення інтенсивного навантаження устаткування на 
підприємствах можна досягти завдяки застосуванню прогресивних форм і методів організації 
виробництва (концентрації, спеціалізації, кооперування та комбінування; гнучких, потокових 
і конвеєрних ліній), що дозволяють використовувати високопродуктивне автоматизоване 
устаткування [4]. 

Не менш важливою умовою для виявлення резервів ефективності використання 
механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств є використання 
амортизації, як одного з основних внутрішніх джерел фінансування процесів відтворення.  

Ще одним напрямком оцінки ефективності використання механізму відтворення 
основних засобів промислових підприємств є дослідження можливості використання лізингу 
як одного з перспективних зовнішніх джерел фінансування інвестиційних потреб 
промислових підприємств.  

Отже, дослідження показали, що основні засоби становлять головну частину 
матеріально-технічної бази будь-якої галузі чи підприємства. В результаті підвищення 
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ефективності їх використання збільшується економічний потенціал і виробничі можливості 
галузі, підвищується технічний рівень виробництва.  
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УНІФІКОВАНА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНО ТУРИСТИЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
Розмовляючу про туризм в Україні неможна не відзначити різноманітність 

туристичних ресурсів. Отже в Україні є всі передумови для розвитку багатьох видів туризму, 
так на території країни існує багато пам’яток минулих часів від палеоліту з чисельними 
стоянками та реліквії Київської Русі, до картин майстрів XIX століття та монументів часу 
Радянського Союзу, що дає змогу розвивати туризм. Знаходячись на стику континентів, 
поряд з впливовими та різними за своєю культурою державами, українська культура є дуже 
яскравою та самобутньою, з привабливими туристичними ресурсами. 

Основною проблемою туризму в Україні є низький рівень розвитку управлінчих 
орагнів, тобто національно туристичних адміністарції, які мають забезпечувати потреби 
туризму. Для поліпшення ефективності функціонування існуючої в Україні НТА, необхідно 
брати за приклад структуру закордонних національно туристичних адміністрації.  

Уніфіковану структуру національно туристичної адміністрації наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Уніфікована структура національних туристичних адміністрацій, [1] 
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Встановлено, що національні туристичні адміністрації підпорядковуються 

безпосередньо профільним міністерствам, таким як Міністерство економіки або 

Міністерство туризму. НТА координують свою діяльність з фінансово-господарським та 

юридичним відділами. 

Сама структура НТА складається з декількох відділів, а саме відділ по роботі з 

закордонними офісами; маркетинговий відділ; інвестиційний відділ; інформаційний відділ; 

відділ з просування національного турпродукту; зарубіжні офіси НТА. 

Структура НТА характеризується тісним зв’язком між усіма відділами, вони 

функціонують як єдиний механізм, який у свою чергу може виконувати свої завдання лише 

за умови ефективного і спрямованого функціонування взаємопов’язаних відділів. 

Одним із прикладів тісних зв’язків є маркетинговий відділ, основним завданням якого 

є: 

- проведення PR-заходів; 

- розробка та виконання маркетингових програм, які направлені на збільшення 

туристичного обігу; 

- маркетингові дослідження; 

- проведення рекламних кампаній та інші маркетингові заходи. 

Маркетинговий відділ дуже тісно пов’язаний з відділом по просуванню національного 

туристичного продукту, який у свою чергу має тісні зв’язки з усіма іншими відділами. Відділ 

з просування національного туристичного продукту, знаходячись у співробітництві з 

маркетинговим відділом, здійснює політику з просування своєї країни на міжнародний 

туристський ринок. Просуванню національного туристичного продукту в зарубіжних країнах 

забезпечується за допомогою міжнародних представництв НТА, які займаються організацією 

на місцях процесу просування своєї країни з метою збереження привабливого місця для 

відпочинку. 

Здійсненням координації діяльності закордонних представництв НТА, у свою чергу, 

займається відділ по роботі з закордонними офісами, який здійснює управління зарубіжними 

представництвами. Основним завданням зарубіжних офісів НТА, насамперед, є організація 

іміджевої реклами і просування туристичних пропозицій своєї країни за кордоном. До 

основних обов'язків зарубіжних представництв НТА можна віднести: 

- участь у туристичних виставках, фестивалях, ярмарках;  

- робота з інформування про проведення різних заходів у межах своєї країни; 

- організація workshops; 

- проведення різного роду заходів тощо.  

За організацію інформаційного забезпечення потенційних споживачів національного 

туристичного продукту, тобто туристів, відповідає інформаційний відділ. Інформаційний 

відділ несе відповідальність за великий спектр задач, включаючи:  

- видання інформаційно-рекламного матеріалу, тобто забезпечення брошурами, 

каталогами, буклетами, картами, схемами, туристичними путівниками та іншим; 

- здійснення заходів щодо створення інформаційних туристичних пунктів;  

- організація тренінгів для співробітників національних туроператорів з метою 

поліпшення їх кваліфікації;  

- створення інформаційного банку даних з планами туристичних маршрутів, їх 

забезпеченістю та облаштуванням об'єктами туристичної інфраструктури;  

- проведення рекламних кампаній в усіх видах ЗМІ тощо.  

Питаннями щодо залучення коштів для розвитку туристичної інфраструктури 

займається інвестиційний відділ. Інвестиційний відділ відіграє одну із провідних ролей у 

розвитку туристичних індустрій, так він веде активну роботу не лише з державними, але і з 

приватними інвесторами. Завдяки численним фінансовим привілеям, які надає інвестиційний 

відділ, приватні інвестори активно вкладають кошти у туристичну інфраструктуру. 

Одним із завданнь у плані поліпшення стану туристичної індустрії в Україні повинно 

стати налагодження вже існуючої системи обміну досвідом на постійній основі з 
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відповідними структурами ЄС та надання їй більшої стійкості. Також наступним кроком 

потрібно запровадити консультаційну систему за участю державних органів з туризму країн 

– членів ЄС щодо питань законодавчого та організаційного забезпечення 

високопродуктивної туристичної діяльності, зокрема допомоги з адаптацією національного 

законодавства до відповідних директив Європейського Союзу, організації системи 

сертифікації у сфері туризму, процедури запровадження міжнародних стандартів якості 

туристичних послуг.  
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Сучасні високонасичені товарні ринки характеризуються гострою конкуренцією, тому 
маркетингова діяльність підприємств на міжнародних ринках повинна розпочинатись з 
маркетингових досліджень. Під час досліджень вивчають смаки, потреби, поведінку 
споживачів, починають розуміти, які мотиви спонукають споживачів здійснити покупку. 
Глибоке розуміння поведінки споживачів на зарубіжному ринку дасть змогу підприємству 
ефективно задовольняти потреби споживачів та бути конкурентоспроможним. . 

Аспекти маркетингових досліджень розглядаються в працях іноземних авторів  
Ф. Котлера, Г.Армстронга, Д. Сондерса, В.Вонга, В. Руделіуса, Нареш Малхотри, 
Є.П. Голубкова, а також вітчизняних науковців С.С. Гаркавенка, Є.В. Крикавського,  
Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сороки та інших.  

Водночас необхідно зазначити, що автори по-різному трактують термін “маркетингові 
дослідження” і неоднозначно підходять до визначення етапів виконання маркетингових 
досліджень. 

Мета статті - розкрити сутність поняття «маркетингові дослідження», розглянути 
основні типи маркетингових досліджень та методи дослідження ринку. 

 Маркетингові дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів 
з ринками, споживачами, конкурентами, зі всіма елементами зовнішнього середовища 
маркетингу. Маркетингові дослідження знижують рівень невизначеності і стосуються всіх 
елементів комплексу маркетингу і зовнішнього середовища з тих її компонентів, які 
впливають на маркетинг певного продукту на конкретному ринку [1]. 

Здійснення міжнародних маркетингових досліджень вимагає від підприємств 
додаткових знань та навиків, додаткових коштів, методичного забезпечення. Підприємства 
будуть стикатися з макро- та мікроекономічними взаємообумовленостями між країнами, які 
будуть об’єктами дослідження. Внаслідок цього можуть виникати труднощі у порівнянні 
результатів дослідження. Тому вивчення специфіки здійснення міжнародних маркетингових 
досліджень є актуальним і має теоретичне та практичне значення. 

Сьогодні для багатьох організацій, що надають послуги, процвітаюче майбутнє 
залежить від розуміння очікувань та бажань клієнтів. Визнання значущості проведення 
маркетингових досліджень для досягнення і підтримки якості надаваних послуг підвищує 
можливості досягнення успіху в бізнесі. Основними факторами, що визначають успішність 
підприємництва в сфері послуг, є пошук і використання даних щодо клієнтів для подальшого 
планування заходів маркетингу, а також зворотній зв'язок між клієнтами і службовцями. 
Проведення маркетингового дослідження допоможе виявити сукупність варіантів, якою 
задовольняє пропозиція даних постачальників послуг, і на цій основі скорегувати програму 
маркетингу з метою досягнення конкурентоспроможного переваги. 
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Маркетингові дослідження є засобом підтримки постійного контакту з клієнтами, що 
допомагає зрозуміти механізм, який застосовується ними при оцінці процесу обслуговування 
перед закупівлею, протягом надання послуги і після споживання [2].  

Мета маркетингових досліджень – створення інформаційно - аналітичної бази для 
прийняття маркетингових рішень і тим самим зниження рівня невизначеності і ризику [3].  

Маркетингове дослідження на зовнішній ринок по функціональному навантаженні 
нічим не відрізняється від національного маркетингового дослідження. Однак існує ряд 
факторів, які необхідно враховувати при вирішенні питання про необхідність проведення 
маркетингового дослідження на зовнішньому ринку: дослідження не повинне проводитися 
лише з метою задоволення цікавості топ-менеджменту або підтвердження правильності 
раніше прийнятих рішень; тип і характер шуканої інформації. Якщо інформація, необхідна 
для прийняття рішень, вже існує у формі результатів попередніх досліджень, що проводяться 
для інших цілей, до додаткового дослідження зазвичай не вдаються; вибір часу проведення 
дослідження. У випадку якщо планується виробництво нового товару, всі рішення по 
обґрунтуванню ціни цього товару, його споживчих властивостей, найменування й інших 
характеристик повинні бути виконані задовго до початку масового виробництва; наявність 
браку компанії власних ресурсів. Аналіз ефективності дослідження. У ході планування 
маркетингового дослідження на зовнішньому ринку необхідно зробити аналіз відношення 
вартості дослідження до одержуваних вигод з метою визначення цінності шуканої 
інформації; діапазон маркетингових досліджень досить великий. Він охоплює: визначення 
характеристик ринку, оцінку потенціалу ринку, аналіз часткою ринку, аналіз продажів, 
дослідження трендів бізнесу, короткострокове прогнозування, дослідження 
конкурентоспроможності товару, довгострокове прогнозування, дослідження ціноутворення, 
ринкові випробування товару 

Можна виділити 3 основних типи міжнародних маркетингових досліджень: збір та 
аналіз загальної інформації по країні, району та / або ринку; збір та аналіз конкретної 
інформації, яка використовується для дозволу проблем, що виникають в організації реклами, 
ціноутворення, дистрибуції та розробці товару; прогнозування майбутніх вимог до 
маркетингової діяльності компанії в межах конкретних ринків або країн [4]. 

 Отже виходячи в вищезазначеного слід зробити висновок, щоб підприємство успішно 
здійснювало зовнішньоекономічну діяльність, йому необхідно застосовувати не тільки 
сучасні методи управління, а також маркетингові дослідження зовнішніх ринків. Воно 
повинне чітко визначити параметри дослідження ринку, вибрати чинники, які найчастіше 
впливають на діяльність підприємства та методи збору інформації. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В даний час однією із глобальних причин кризової ситуації багатьох українських 

підприємств є неправильне або недостатньо ефективне управління фінансовими ресурсами.  

Проблемам управління фінансовими ресурсами присвятили свої праці багато 

економістів, таких як: Білик М.Д., Яворська Ж.Б., Марцин В.С. та ін.  

Управління фінансовими ресурсами являє собою систему інструментів, методів, форм 

розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із процесами формування, розподілу 
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й використання фінансових ресурсів для досягнення стійкого фінансового стану й 

ефективної діяльності підприємства. Від ефективності управління фінансовими ресурсами 

підприємства залежить його спроможність досягти успіху на ринку. Правильно організоване 

управління є необхідним складником для успішної роботи організації в умовах жорсткої 

ділової конкуренції. 

Метою управління фінансовими ресурсами є забезпечення діяльності підприємства 

оптимальним обсягом фінансових ресурсів у кожний конкретний період часу відповідно до 

напрямів його розвитку, організація формування необхідного рівня та раціонального 

використання фінансових ресурсів, максимізація прибутку та забезпечення підвищення 

ринкової вартості підприємства. 

Для прийняття рішень щодо ефективного управління фінансовими ресурсами 

підприємства застосовують досить різноманітні методи досліджень, до яких можна 

зарахувати такі: аналіз і синтез, індукція, дедукція, метод асоціацій та аналогій, інтуїтивний 

метод. [2,с.257]  

Щоб знайти оптимальне рішення тієї чи іншої проблеми вибору досконалої системи 

управління фінансовими ресурсами підприємства, потрібно розглянути кілька різних 

варіантів. Отже, на етапах визначення найкращого з альтернативних рішень і його 

прийняття, менеджер повинен проаналізувати можливі наслідки й ефекти кожного з 

альтернативних варіантів та обрати такий, що найбільше відповідає цілям і завданням 

підприємства в цілому.  

Найкращим механізмом реалізації прийнятого рішення є ретельне планування дій, 

навчання персоналу, формування позитивного ставлення до змін у масштабі підприємства, 

розробка інструкцій і механізмів втілення розробленого рішення в життя та забезпечення 

безперервного й упорядкованого руху інформації між суб’єктами виконання рішення. 

[3,с.203]  

Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства можна розглядати 

як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої виробничо-господарської 

діяльності. Від цього залежить поліпшення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, 

його стабільне функціонування та динамічний розвиток. Головна спрямованість 

удосконалення управління фінансовими ресурсами повинна полягати в оптимізації 

використання ресурсів підприємства. Вибір оптимального варіанта формування та 

використання фінансових ресурсів, враховуючи обмежені фінансові можливості, передбачає 

застосування системно-аналітичного підходу до управління фінансовими ресурсами. Даний 

підхід базується на тому, що доцільність управлінського рішення визначається ситуацією, 

що створюється під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Практичне 

розв’язання проблеми являє собою перехід від аналітичних прийомів до пошуку 

оптимального варіанта дій при стратегічному і тактичному плануванні. 

Основним способом формалізації процесу управління фінансовими ресурсами 

підприємства є формування бюджетів, які містять інформацію про запланований рух 

фінансових ресурсів підприємства, необхідну для якісної підготовки управлінських рішень у 

рамках визначеного інформаційного зрізу на встановлений період. [2,с.260-262] 

Виходячи із ситуації, що склалася, можна стверджувати, що для ефективної не тільки 

господарської, але й фінансової діяльності підприємства в цілому, кожний суб’єкт 

господарювання повинен сформувати власну стратегію управління фінансами.  

Ефективне управління формуванням та використанням фінансових ресурсів 

підприємства дасть змогу забезпечити зростання достатку акціонерів (власників) 

підприємства як фундаментальної цілі фінансового менеджменту, що проявляється в 

зростанні вартості підприємства та створенні грошової вартості доданої. Важливою ланкою 

удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства повинно стати ефективне 

управління дебіторською заборгованістю, в процесі якого слід вирішувати наступні 

задачі:визначення обсягу інвестицій у дебіторську заборгованість за комерційним і 

споживчим кредитом; формування принципів та умов кредитної політики стосовно покупців 
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продукції; визначення складу потенційних дебіторів; забезпечення своєчасної інкасації 

дебіторської заборгованості; прискорення платежів за допомогою сучасних форм 

рефінансування дебіторської заборгованості. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  

В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ 

Моделювання бізнес-процесів – це ефективний засіб пошуку доріг оптимізації 

діяльності компанії, засіб прогнозування і мінімізації ризиків, що виникають на різних 

етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному 

окремому процесу і всім бізнес-процесам організації в сукупності. Під методологією 

(нотацією) створення моделі бізнес-процесу розуміється сукупність способів, за допомогою 

яких об'єкти реального світу і зв'язку між ними представляються у вигляді моделі.  

Виділимо такі етапи моделювання бізнес-процесів:  

Етап 1. Аналіз первинних вимог і підготовка до проведення робіт: розробка й 

затвердження методики ведення проекту, визначення цілей моделювання бізнес-процесів, 

формування робочих груп, методична підготовка до проекту (навчання членів робочої 

групи), детальне планування робіт. 

Етап 2. Моделювання й аналіз бізнес-процесів «як є» (Модель AS-IS): дозволяє 

зрозуміти, що робить й як функціонує дане підприємство з позицій системного аналізу, а 

також на основі отриманої інформації виявити вузькі місця й сформулювати пропозиції по 

поліпшенню керування підприємством.  

Етап 3. Моделювання бізнес-процесів «як повинне бути» (Модель TO-BE): інтеграція 

перспективних пропозицій керівництва, співробітників підприємства, експертів і системних 

аналітиків у єдине ціле й дозволяє сформувати бачення нових раціональних технологій 

роботи підприємства.  

Етап 4. Супровід змін при впровадженні бізнес-процесів «як повинне бути»: вибір 

пріоритетів при впровадженні бізнес-процесів «як повинне бути» на основі розрахованої 

економічної ефективності; оцінка необхідних ресурсів та ризиків; детальне планування етапу 

впровадження. 

 Найчастіше виділяють наступні методи моделювання, а саме: функціональне 

моделювання (нотація IDEF0), моделювання потоків даних (нотація DFD), моделювання 

потоків робіт (нотація IDEF3). 

У рамках методології IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) бізнес-

процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою, 

обмінюючись інформаційними й матеріальними потоками за допомогою людських і 

виробничих ресурсів, які споживаються кожною роботою.  

DFD – моделювання потоків даних (документообіг). Діаграми DFD (Data Flow 

Diagramming) можуть доповнити те, що вже відбито в моделі IDEF0, оскільки вони 
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дозволяють простежити, яким чином відбувається обмін інформацією як усередині системи 

між бізнес-функціями, так і системи в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем.  

IDEF3 – моделювання потоків робіт для опису логіки взаємодії інформаційних 

потоків, послідовності виконання робіт і сценаріїв взаємодії модель підприємства. 

Для формального і, зокрема, графічного представлення бізнес-процесів 

використовуються різні мови, але найбільш популярними і відповідними вважаються UML і 

Business Process Modeling Notation. Моделювання і імітація бізнес-процесів є ключовими 

методами для реінжинирінгу бізнес-процесів (Business Process Reengineering). Існує три 

основні способи розробки бізнес-моделей: графічний (дерево, блок-схема, технологічна 

карта); табличний та текстовий. Оптимальним варіантом побудови бізнес-моделі, який і 

реалізовано в всіх професійних продуктах бізнес-моделювання, вважається комбінація усіх 

трьох перелічених способів. 

Основу багатьох сучасних методологій моделювання складають SADT (Structured 

Analysis and Design Technique – метод структурного аналізу і проектування) і алгоритмічні 

мови, вживані для розробки програмного забезпечення. 

При порівнянні різних засобів моделювання бізнес-систем доцільно розглядати їх 

особливості у наступних групах функціональних можливостей: засоби побудови моделей 

бізнес-систем, аналізу, оптимізації модельованих систем; оформлення регламентів і 

документації, розробки моделей баз даних і програмних засобів, інтеграція з іншими 

програмними системами. 

Таким чином, можна визначити, що в умовах мінливого бізнес-середовища головним 

завданням бізнесу стає швидке реагування на зміни і таке ж швидке впровадження 

адекватних змін в організації і веденні бізнесу, при цьому моделювання бізнес-процесів є 

одним з основних, стратегічно важливих завдань підприємства, що визначають усю його 

подальшу ефективну діяльність. 

Література 

1. Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов / Дж. Харрингтон, К. С. Эсселинг. – 

СПб.: «Азбука». – 2005. – 336 с. 

2. Тян Р. Б. Управління проектами: Підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В. А. Ткаченко. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. 

3. Гринберг А. С. Информационный менеджмент / А. С. Гринберг, И. А. Король. – М. : 

ЮНИТИ, 2003. – 415 с. 

4.  Исаев Д. В. Аналитические информационные системы / Д. В. Исаев. – М. : ВШЭ. – 2008. 

– 60 с. 

Ханаєва Наталія 

студентка 4 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: ст. викл. Тимошик В.Ю.  

 

СІЛЬСЬКІ ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

Сучасний суспільний розвиток характеризується кризовими явищами в економіці, 

різними соціальними суперечностями, що потребує високої уваги щодо ефективного 

використання трудового потенціалу, особливо у сільському господарстві. На сучасному етапі 

сільський ринок праці перебуває в дуже скрутному становищі, показниками якого є : 

неспроможність працевлаштування робочої сили, вивільненої з колишніх колгоспів і 

державних підприємств; наявність значної частки населення непрацездатного віку, яка не в 

змозі забезпечити реалізацію економічних реформ на селі; порівно низький рівень заробітної 

плати; вкрай низька питома вага інноваційних галузей АПК; наявність переважно 

тимчасового або сезонного характеру праці в сільському господарстві тощо. 

Подальший розвиток як сільських територій, так і підприємств сільського 

господарства значною мірою залежать від структури населення його чисельності, вікового 

складу та економічної активності. Слід зауважити, що й динаміка загальної чисельності 
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населення України не завжди відзначалась стабільністю, тобто мали місце періоди як 

зростання, так зменшення. 

У сільській ж місцевості чисельність населення України протягом усього минулого і 

нинішнього століття постійно зменшується. Звичайно, що вже цей фактор дає підстави 

говорити про відсутність стабільного функціонування трудового потенціалу сільського 

господарства, і, водночас, наголошує на необхідності пошуку дієвих заходів зростання його 

ефективності[2]. 

Протягом останнього десятиліття ринок праці характеризується позитивними 

тенденціями, такими як: зростання рівня зайнятості населення працездатного віку і зростання 

рівня економічної активності; підвищення питомої ваги найманих робітників у структурі 

зайнятих найманих працівників; зменшення частки працюючих у секторі самостійної 

зайнятості. 

На сьогодні, загальновідомим є факт перевищення в більшості сільських населених 

пунктів чисельності осіб пенсійного віку над чисельністю молоді разом з дітьми. 

Серед причин незайнятості на селі найбільш вагомими видаються: вивільнення у 

зв’язку з реорганізацією, ліквідацією виробництва, скорочення штатів та звільнення за 

власним бажанням. 

В розрізі вікових груп сільського населення зазначені причини виявилися найбільш 

вагомими з точки зору формування контингенту незайнятих серед осіб найбільш 

працездатного віку – 25-54 років. Занепокоєння викликає той факт, що значна частина (31-

43%) працездатного населення у віці 30-44 років звільнилася за власним бажанням, головним 

чином через низький рівень оплати праці[4]. 

Отже, й поповнення населення за рахунок підростаючого молодого покоління не має 

під собою ніякого демографічного підґрунтя. Разом з тим, аграрний сектор виробництва 

характеризується знеціненням робочої сили, що призвело до того, що ні номінальний, ні 

реальний рівні заробітної плати в сільськогосподарському виробництві неспроможні 

забезпечити умови для нормальної життєдіяльності працівників і повноцінного відтворення 

робочої сили. Тож однією з найскладніших проблем в аграрному секторі економіки є 

створення системи мотивації праці. Саме таке становище негативно впливає на зайнятість 

населення в сільськогосподарському виробництві[3]. 

Важливим фактором, який впливає на стан демографічної ситуації у селі, є міграція 

населення. На першому місці серед областей України найвищий показник міграційної 

активності має Західна Україна. Лише за період 2000-2009 рр., за даними Держкомстату 

України з нашої держави офіційно виїхало 6,27 млн. осіб. Не слід забувати, що трудові 

мігранти, які залишають нашу державу, дуже часто вибувають на заробітки «неофіційно», не 

реєструючись у відповідних органах[1]. 

Належна заробітна плата, яка не принижує гідності людини, повинна активно 

заохочувати працівників у підвищенні ефективності виробництва, стимулювати зростання 

продуктивності праці та поліпшення якості продукції водночас із забезпеченням 

розширеного відтворення робочої сили, підвищувати соціальний рівень життя людей. 

Наша держава повинна спонукати селян, які залишилися без роботи, до розвитку 

фермерського бізнесу (надавати пільгові кредити, субсидії, дотації тощо) для того, щоб 

зменшити кількість зайнятих у цій сфері, ефективно використовуючи національні трудові 

ресурси, адже ця галузь вважається найбільш трудоємною, а також до впровадження нових 

потужних засобів виробництва у сільське господарство для прискорення обороту капіталу, 

підвищення продуктивності праці, зниження часу на виробництво продукції і заощадження 

людино-годин на одиницю виробу. 

Важливим заходом для підвищення рівня ефективності використання трудового 

потенціалу сільського господарства має стати профорієнтаційна робота серед молоді й серед 

сільських безробітних щодо підвищення престижності фермерського бізнесу. Причому 

потрібно націлювати охочих зайнятися фермерською справою на великі обсяги виробництва, 

щоб вижити в жорстких умовах конкуренції. Довести молоді, що дохід у розрахунку на 
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одного фермера буде невеликим, якщо занадто багато фермерів будуть ділити 

сільськогосподарський прибуток в національному доході. Також потрібно проводити 

семінари в сільській місцевості з питань сільського безробіття за участю голів сільських рад, 

керівників сільгосппідприємств, представників служб зайнятості, громадських організацій і 

соціальних партнерів. 

Підсумовуючи здійснені дослідження, зауважимо, що в умовах реформування 

економіки першочерговими мають стати наступні заходи підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу в сільській місцевості: 

- створення сприятливих умов для розвитку приватної ініціативи та підприємництва у 

сільській місцевості; 

- стимулювання розвитку особистих селянських господарств, трансформації із 

дрібнотоварного виробництва у великотоварні господарства; 

- створення належних умов для заохочення молоді до роботи і проживання в сільських 

населених пунктах; 

- посилення соціальної підтримки сільських сімей, зокрема молодих, багатодітних, 

тих, які опинились у складних життєвих ситуаціях, 

- поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів тощо. 
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КРИВА ЛАФФЕРА В ЯКОСТІ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ 

Одне із основних питань фіскальної політики є оподаткування. Оподаткування 

безпосереднім чином впливає на наповнення бюджету, що в свою чергу сприяє розвитку 

економіки країни в цілому. З цього випливає актуальність та життєва важливість питання 

ефективної податкової ставки. Занадто висока податкова ставка спонукає суб’єктів 

економічної діяльності покинути межі легального поля. Результатом чого є зниження ВВП, 

втрата інвестиційної привабливості, тощо. Занадто низька податкова ставка призводить до 

недостатнього наповнення бюджету та, як наслідок, дефіциту державного бюджету. Однією з 

визнаних моделей, яка дає пояснення взаємозалежності між величиною встановленої 

сукупної податкової ставки та обсягом податкових надходжень, є крива Лаффера. Суть її 

полягає в тому, що при поступовому збільшення податкової ставки від нуля сума податкових 

надходжень спочатку зростає, досягає максимуму, а при подальшому збільшенні податкової 

ставки – поступово зменшується. 

Серед видатних вчених питанню податкової політики, залученню інвестицій, розвитку 

сучасних моделей фіскальної політики, дослідженню регресивної податкової ставки, 

проблематиці тіньової економіки присвячували свої праці Н.Балдич, З.Варналій, В.Геєць, В. 

Гончарова, О.Данілов.  

Доведення ефективності та необхідності подальшого дослідження та вдосконалення 

кривої Лаффера як потенційно ефективної моделі оподаткування. 

Проблема оподаткування знаходиться сьогодні у центрі уваги політичної, наукової і 

громадської думки. Це є очевидним, оскільки становище в економіці країни продовжує 

http://agroua.net/economics/documents/category-58/doc-8/
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залишатись напруженим. Податки лягли непомірним тягарем на суб'єктів господарювання. 

Податкова система виявилася неадекватною існуючим економічним умовам. Природною 

реакцією підприємств на це є ухилення від оподаткування і перехід у "тіньову" економіку. 

Відповідно звужується база оподаткування офіційної частки економіки. Перенесення 

економічної активності у тінь є найважливішою проблемою сьогодення. Отже, можливість 

поповнити бюджет за рахунок збільшення оподаткування зменшує зацікавленість в 

продуктивній діяльності. Відзначено, що до певної межі оподаткування у платника 

(підприємця або робітника) існує зацікавленість у діяльності, після досягнення цієї межі така 

зацікавленість зменшується і зникає (ефект кривої Лаффера). Результатом такого зменшення 

стає скорочення власне податкових надходжень. Цей ефект був охарактеризований 

американським економістом Артуром Лаффером і увійшов в економічну науку під назвою 

крива Лаффера [2]. 

Критики відмічають, що крива Лаффера – це тільки теоретичне припущення про те, 

що податкові доходи будуть максимізовані при деяких рівнях ставок податку в інтервалі від 

0 до 100 [4]. Однак питання у тому, де знаходиться точка на кривій, яка відповідає стану 

нашої економіки. Для відповіді на це питання дослідники пропонують різного роду 

модифікації моделі, наприклад модифікація в якій враховуються підприємства, які працюють 

при податковій ставці 100%[1]. Але незалежно від модифікацій, побудова діючої моделі чи 

концепції досить складна, так як неможливо визначити рівень оптимального оподаткування 

З огляду на складність і неоднозначність процедур використання кривої Лаффера під 

час моделювання податкових процесів нагальним завданням стає розроблення цілісної 

методології застосування кривої Лаффера для обґрунтування оптимальних рішень щодо 

удосконалення податкової політики за умов дійсності. З цією метою потрібно на підставі 

аналізу накопиченого обсягу теоретичних досліджень цієї концепції та досвіду її 

практичного застосування виділити інваріантні процедури і сформувати чіткі набори умов їх 

застосування[3]. Очевидно також, що якість рішень щодо модифікації податкової системи 

покращиться, коли крива Лаффера буде використана у комплексі з іншими методами, які 

уможливлюють подальшу конкретизацію результатів її застосування. 

У реальному житті процес прийняття важливих для країни рішень, що стосується 

бюджетно-податкових заходів, далекий від макроекономічних моделей бюджетно-податкової 

політики. Надмірне податкове навантаження відчувається і з боку інших податків, що 

існують в країні. Володіючи знаннями про оптимальні величини податкових ставок для 

окремих видів податків, можна правильно сформувати податкову систему, яка буде в цьому 

випадку взаємопов’язувати свої фіскальну і стимулюючу функції: яка б, з одного боку, 

сприяла збільшенню податкових надходжень держави, а, з іншого, не була б непосильним 

тягарем для господарських суб’єктів і не спонукала переходу їх в тіньовий сектор економіки, 

саме тому продовження досліджень кривої Лаффера як реальної концепції є досить 

актуальним. 
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НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ 

Енергетика є становим хребтом не тільки економіки, але й будь-якого напряму 

життєдіяльності країни, а від її стану залежать не лише успішний розвиток усіх галузей 

народного господарства, а й рівень та якість життя населення.  

В сьогоднішніх умовах потужна енергетика означає, перш за все, більш швидкий 

вихід та легше подолання наслідків економічної та енергетичної криз, а в найближчій 

перспективі – підвищення загальної конкурентоспроможності України та її промисловості на 

світових галузевих ринках, так як енергоємність, а отже і кінцева вартість вітчизняної 

продукції є зависокою. 

Актуалізує вивчення перспектив та ефекту від модернізації енергетичного комплексу 

й те, що на даний момент Україна може забезпечити себе власними енергоресурсами 

приблизно на 40-45%, що, враховуючи тенденцію до постійного зростання світових цін на 

нафту і газ, суттєво знижує рівень енергетичної безпеки держави, спроможності виконувати 

свої функції ключовими елементами безпеки країни: об’єктами Міністерства оборони 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, медичними закладами тощо. 

Доцільно також зауважити, що модернізація паливно-енергетичного комплексу 

дозволить розв’язати ряд екологічних проблем України, які сьогодні постали перед нашою 

державою дуже гостро й на вирішення яких у бюджеті нашої держави хронічно не вистачає 

коштів. Це також стане одним з факторів підвищення конкурентоспроможності України. Ще 

одним і не менш важливим аргументом на користь модернізації структури вітчизняної 

енергетики є невпинна інтеграція України до європейського економічного простору, що 

передбачає широкий розвиток альтернативних поновлюваних джерел енергії.  

Впродовж останніх років у вітчизняній енергетиці нагромадилося чимало складних 

проблем, які потребують ефективного та швидкого вирішення. Серед них першочерговими є 

проблеми надійного та якісного енергозабезпечення, підвищення енергетичної безпеки 

України, розробка та впровадження енергоощадливих технологій, пошуку нових джерел 

енергії, розвитку відновлювальної енергетики, вдосконалення структури енергетики, 

передусім, за рахунок збільшення власного видобутку енергоносіїв, реконструкції та 

оновлення матеріальної бази галузі, диверсифікація джерел одержання енергетичних 

ресурсів. Сьогодні енергетика України опинилася серед галузей, які є найменш 

раціональними споживачами ресурсів та, водночас, найбільшими забруднювачами 

навколишнього природного середовища. 

Для активізації процесів модернізації енергетичного комплексу в Україні слід 

запровадити дієві механізми фінансового забезпечення реалізації проектів 

енергоефективності (та енергозбереження); ввести плату (штрафні санкції) за прямі втрати та 

нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; запровадити практику 

укладання соціальних угод із надро-користувачами та чітко визначати їх участь у реалізації 

проектів з енергозабезпечення та енергозбереження. 

Складовою модернізації енергетичного комплексу має стати налагодження 

регулярного, систематичного моніторингу та дієвого контролю за ефективним 

використанням паливно-енергетичних ресурсів (суб’єктами всіх форм власності).  

На місцевому (регіональному) рівні серед суб’єктів господарювання всіх форм 

власності та населення доцільно запровадити популяризацію даних про економічні, 

екологічні, соціальні переваги енергозбереження та про економічні переваги переходу на 

використання альтернативної енергетики. Слід налагодити роботу щодо підвищення 

громадського освітнього рівня, поінформованості населення у цій сфері.  
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Модернізація вітчизняного енергетичного комплексу має на меті забезпечення 

енергетичної та економічної безпек, підвищення ефективності енергоспоживання як 

невід’ємної складової процесів структурної перебудови та модернізації національного 

господарства України. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІНДІЇ 

Поточний стан економіки Індії оцінюється як стабільний, хоча і характеризується 

низкою труднощів. Основним завданням уряду, критично важливим для перетворення Індії в 

світову державу, є повернення до високих показникiв темпiв росту на рівні 7–8% на рік. 

Наразі уряд рухається в напрямку стимулювання економіки.  

До основних заходiв урядової політики належать: 

а) заходи щодо полегшення умов доступу іноземних інвестицій в оборонний сектор, 

страхування, телекомунікації, залізничну галузь; 

б) зниження рівня державних субсидій на енергоносії та добрива; 

в) введення нових заходів підтримки експортерів; 

г) створення сприятливих умов ведення бізнесу в особливих економічних зонах, а 

також національних інвестиційних і виробничих зонах [2]. 

За даними Центральної статистичної організації (ЦСО) Індії, в 2014 фін. р зростання 

ВВП країни склало 4,7%. Обсяг ВВП – 1871 млрд. дол. США. На 2014/15 фін. р. зростання 

заплановано на рівні 5,4%, у квітні–вересні 2014/15 фін. р. – 5,5%.  

Національний дохід на душу населення за оцінкою МВФ в 2013р. в поточних цінах 

був 1,414 тис. дол. США. 

За даними національної статистики, в 2014 фін. р. позитивну динаміку показали всі 

три основні сектори індійської економіки. Промислове виробництво збільшилося на 0,7%, 

сільськогосподарське – на 4,6%, сектор послуг – на 6,9%. Структура ВВП країни - послуги 

(57,7%), промисловість (27,9%), сільське господарство (14,4%). 

Фінансовий дефіцит бюджету в 2014-2015 фін. р складе 4,5% від ВВП. Уряд має намір 

покрити його за рахунок збільшення доходних надходжень, у тому числі від приватизації 

держактивів і запозичень на ринку. У 2014 фін. р програма приватизації держактивів 

принесла в бюджет 4,6 млрд. дол. США. 

Резервний банк Індії продовжує активно використовувати механізм регулювання 

ставок репо та зворотного репо. Протягом 2014 фін. р. РБІ тричі підвищував ставку репо, 

встановивши її на рівні 8,0%, ставка зворотного репо становить 7,0%. Інфляція за індексом 

оптових цін у річному обчисленні в жовтні 2014 р. склала 1,77% (п'ятирічний мінімум), за 

індексом продовольчих цін – 5,52% [1]. 

Обмінний курс індійської рупії по відношенню до долара США за 2014 фін. р 

знизився більш ніж на 10%, у листопаді 2014 р. - 62 РУП. / дол. США. 
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За даними Департаменту промислової політики та розвитку Мінторгпрома Індії, обсяг 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що надійшли в економіку Індії за 2014 фін. р склав 24299 

млн. дол. США, що на 8,3% більше, ніж за попередній фінансовий рік (2014 фін. р. – 

22423000000. дол. США). 

В останні роки в Індії динамічно розвивається сфера роздрібної торгiвлi. У країні 

існує мережа роздрібної торгівлі, яка складається з невеликих магазинів і крамниць, що 

пропонують набір продуктів харчування і товарів першої необхідності, різноманітних базарів 

і ринків, а також численних вуличних торговців. 

Сучасна система роздрібної торгівлі в Індії поки ще тільки формується. До 

організованого сектору в країні можна віднести лише 5% з 12 млн. торгових точок. Щорічні 

темпи зростання обороту організованої роздрібної торгівлі становлять 25–30%, і можуть 

значно збільшитися в разі лібералізації національного законодавства в галузі участі прямих 

іноземних інвестицій. 

Згідно з доповіддю Integrated Energy Policy, для забезпечення економічного зростання 

на 8-10% до 2030р., Індії треба буде збільшити поставки енергії в 5–7 разів. Акцентувати 

увагу в Індії планують саме на розвиток альтернативної енергетики. Країна планує 

збільшити генеруючі потужності енергії з 130 до 400 ГВт до 2030р. 

За оцінками експертів, гідроенергетичний потенціал Індії складає 150ГВт, з яких 

тільки 23% задіяно. Індія також має значний потенціал геотермальної енергії - геологічне 

обстеження виявило 350 гарячих джерел в північно-західній і західній частині Індії. Згідно з 

оцінками, геотермальний потенціал – 10 ГВт, однак, він практично не розроблений. 

Що стосується інвестицій, то тут необхідно відзначити щорічне збільшення їх обсягу. 

Можна не сумніватися в тому, що розвиток альтернативної енергетики буде йти в Індії 

бурхливими темпами. 
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АНАЛІЗ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ В СФЕРІ 

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 

 В умовах потужної конкуренції з боку іноземних виробників автомобілів українські 

підприємства постійно мають проблеми з завантаженням своїх потужностей, тому 

доводиться здійснювати пошук можливостей для розширення свого виробництва і 

стимуляції збуту.  

 Основні проблеми і тенденції в автомобілебудуванні, дослідження міжнародного 

співробітництва проводилися вітчизняними науковцями, зокрема В. Гейцем, С. Гриньовим, 

Б. Данилишиною, А. Кінахі, В.Семиноженком, Н.Тарасовою, Л. Федуловою та ін. 

Метою статті є дослідження та аналіз особливостей створених спільних проектів 

українських автомобілебудівних компаній з виробниками з-за кордону. Обґрунтування 

значення такого співробітництва для розвитку окремих підприємств і галузі в цілому.  

 Найбільшими автовиробниками в Україні є ЗАТ «ЗАЗ», Корпорація «Богдан», ЗАТ 

«Єврокар», ВАТ КрАСЗ. У минулому році найстійкіші позиції на ринку 

автомобілебудування займали ЗАТ «ЗАЗ» та корпорація «Богдан», проте на сьогоднішній 

день завод у Запоріжжі не виробляє жодного транспортного засобу (за січень-лютий 2015).  
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В автомобільній промисловості поширені партнерства різного типу, як вертикального 
(клієнт-виробник), так і горизонтального (між компаніями на одній ланці ланцюга створення 
цінності). Провідні світові виробники, які практично не інвестують у складальне 
виробництво або систему продажу, погоджуються на співпрацю з українським капіталом. 

Лідером за кількістю спільних проектів є Запорізький автомобілебудівний завод. 
Серед його партнерів у різні часи були General Motors Daewoo Auto & Technology, Adam 
Opel, DaimlerChrysler, Automobile Dacia SA, FSO, ТАТА і АвтоВАЗ [2]. 

Виробництво автомобілів ЗАТ «ЗАЗ» обмежувалося переважно збиранням окремих 
механізмів і деталей в єдине ціле, але основне виробництво відбувалося за кордоном на 
підприємствах партнерів. Пояснювалося це тим, що довіра до якості заводу в Запоріжжі була 
низькою, а тому ризикувати своєю репутацією ніхто не наважувався. Незважаючи на це, 
«ЗАЗ» отримував завантаження потужностей та забезпечував роботою свій персонал, що і 
було необхідним. Виробництво автомобілів марки Opel і Mercedes в Україні дозволяло 
знижувати вартість кінцевого продукту на 10%, порівняно с німецькими аналогами. 
Транспортні засоби української збірки продавалися лише на території країни [1]. 

19 грудня 2001р. в Закарпатській області топ-менеджмент групи компаній «Атолл 
Холдинг», «SKODA Auto» і керівництво Закарпатської ОДА урочисто відкрили новий 
український завод з виробництва автомобілів - «Єврокар». За період його існування 
вироблялися і збиралися автомобілі марок Skoda, Volkswagen, Audi и Seat загальною 
кількістю більше 120000 [3]. 

Корпорація «Богдан» також займається створенням міжнародних проектів і 
співпрацює з великою кількістю компаній. Серед них можна виділити виробництво 
автомобілів Hyundai, Isuzu і багато іншої продукції [4]. З початку 2000 року на заводі 
здійснюється виробництво автомобілів ВАЗ з машинокомплектів. Крім цього, «Богдан» 
надає технічне обслуговування за ліцензією автовиробників, а також є дилером декількох 
китайських компаній (Chery, Daihatsu). 

 Співробітництво українських компаній з зарубіжними і створення спільних проектів 
мають певні особливості, які полягають у наступному: переважна їх більшість обмежується 
лише складанням вузлів і агрегатів, які виробляються на основних заводах партнерів в інших 
країнах. Вдосконалення системи контролю якості і розвиток власних можливостей 
українських підприємств створить сприятливі умови для організації спільних проектів як з 
європейськими, так і з компаніями з інших країн. Це, в свою чергу, буде давати поштовх для 
подальшого розвитку автомобілебудування. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ ДО СУЧАСНИХ УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 На сьогодні поширюється твердження про кризу маркетингу, спричинену 

глобалізаційними процесами, посиленням конкуренції, прискоренням науково-технічного 
прогресу, зміною споживача, його поведінки і стилю життя, зниження ефективності 
традиційних маркетингових комунікацій, а також зростання очікувань суспільства щодо 
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компаній, які володіють великими обсягами ресурсів, а отже, і економічною владою. І це 
твердження не є голослівним. Світ змінився, змінились умови та можливості маркетингової 
діяльності. 

 Тенденції маркетингової практики системно досліджені у працях Близнюка, С.В. [1] 
та Голубкова Е.П. [2]. Досить широко дискутуються за кордоном і питання соціальної 
відповідальності та етики. Хоменко, П.Г. [3] розглянувши організацію як неодмінного члена 
суспільства, який обов'язково враховує у своїй діяльності його інтереси. 

Мета дослідження. Полягає у виявленні тенденцій розвитку маркетингу для адаптації 
підприємств до сучасних умов ринкової економіки і нових суспільних вимог. 

 Необхідно позначити чотири різних мети маркетингу : максимізація споживання; 
максимізація міри задоволення споживачів; максимізація вибору споживачів; максимізація 
якості життя. 

Безперечно, що досягти усіх цих цілей однаковою мірою неможливо. На різних етапах 
розвитку соціуму можуть очолювати різні цілі. Останнім часом в розвинених країнах 
виникла тенденція збільшення значущості вирішення питань зростання якості життя, їм 
приділяється велика увага з боку держави і всіляких організацій. 

Так, на початкових положеннях концепції соціально-етичного маркетингу, керуючись 
якою, організація старається не лише якнайповніше і ефективно задовольняти певні вимоги 
деяких споживачів, але і усього суспільства, з'явилася концепція екологічного маркетингу. 

Ця концепція зосереджена на вирішенні питань, що відносяться до захисту довкілля, 
дефіциту ресурсів,стрімкого зростання населення. 

Велику активність проявляє макромаркетинг, що допомагає формувати державну 
політику в певних областях життєдіяльності суспільства. Макромаркетинг у своїй основі 
утримує аналіз і розуміння потреб суспільства, встановлення міри впливу цих потреб на 
державних рішеннях, що приймаються. 

Останнім часом став накопичуватися цікавий досвід по використанню ідей 
маркетингу на рівні регіонів і міст різних країн. Тут можна говорити про територіальний 
маркетинг, спрямований на збільшення ділової і туристичної привабливості регіонів. 

Територіальний маркетинг спрямований на формування і підтримку привабливості, 
підвищення престижу території в цілому, підвищення привабливості природних,матеріально-
технічних, фінансових, трудових,організаційних, соціальних і інших ресурсів, а також 
збільшення потенціалу для реалізації і відтворення таких ресурсів [1]. 

Все виразніше проявляється тенденція застосування концепції маркетингу в співпраці 
між країнами. При цьому використовується термін мегамаркетинг, який припускає 
стратегічне узгодження економічних, політичних і психологічних методів для виходу на 
конкретний, нерідко закритий для товарів інших країн, ринок. 

У основі глобального маркетингу лежать рішення про рівень пристосованості 
комплексу маркетингу до місцевих умов. 

Можна також говорити про розширене застосування маркетингу особи, що 
характеризує діяльність, що робиться для формування, підтримки або трансформації погляду 
(поведінка) громадськості по відношенню до конкретних людей. Велика кількість людей і 
організацій в цілях зростання своєї популярності і розширення бізнесу застосовує маркетинг 
особи : політичні діячі, артисти, лікарі, спортсмени, адвокати, бізнесмени і т. д. Здійснення 
маркетингу особи схоже на процес маркетингу продуктів і послуг [2]. 

Маркетинг спрямований на рішення проблем споживача. Ці хрестоматійні 
маркетингові істини отримують нині нове звучання. Сучасні тенденції розвитку 
навколишнього світу, образу і стилю життя людей призводять до того, що споживач стає 
іншим. У цьому плані мож-но говорити про наступний: нестача часу веде до зростання 
потреби в зручних і простих речах, що не вимагають багато часу для свого придбання 
(наприклад, комплексні доставки продуктів харчування додому, системні закупівлі на ринку 
"бізнес - бізнесу"); зменшення усвідомленої відмінності між споживчими властивостями 
продуктів призводить до зниження лояльності по відношенню до окремих торгових марок. В 
силу великого вибору продуктів і підвищення "ринкової грамотності" споживачів 
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спостерігається більше усвідомлене їх відношення до ціни і цінності; в результаті посилення 
конкуренції і розширення ринкових пропозицій має місце більш високе очікування від 
послуг і якості продуктів; зменшення відмінностей у відношенні до купівлі тільки дорогих 
або тільки дешевих товарів : багаті купують щось в дешевих магазинах, а не дуже заможні 
для задоволення купують щось в дорогих. З цієї точки зору може виявитися невиправданим 
ціноутворення на основі середніх цін, а сегментація по доходах може ввести в оману; 
заниження покупцем свого вікового рівня - купівля товарів, розрахованих на молодших; 
внаслідок нівеляції властивостей багатьох продуктів посилюється значущість їх емоційної 
дії. Багато продуктів не належать до категорії тих, що "хвилюють", їх вибирають без 
особливих емоцій. Тому створюються дорожчі варіанти продуктів, що мають не лише високі 
технічні і експлуатаційні характеристики, але також що мають емоційну привабливість [3]. 

У сучасній економіці зазнають зміни деякі традиційні підходи до вибору стратегій 
ринкової діяльності. Передусім маються на увазі стратегії диференціації продуктів за 
критеріями міри їх адаптації під запити окремих груп споживачів і ціни. До недавнього часу 
зазвичай вважалося, що зростання міри адаптації атрибутів продукту до досить 
індивідуалізованих запитів споживачів призводить до зростання ціни на цей продукт, і 
навпаки. 

Проте маркетингова практика останніх років показала, що успіху в сучасних умовах 
швидше досягає організація, що реалізовує продукти, що одночасно мають високу якість 
одного або декількох атрибутів, визнаний імідж, маючі прийнятні ціни [1]. 

 Маркетологи мають бути компетентні в одній з наступних традиційних 
маркетингових областей (а краще в декількох з них) : маркетингові дослідження, методи 
перед планового аналізу, формування продуктової політики і політики ціноутворення, 
управління каналами збуту, просування продукту. 

Якщо компанія збирається процвітати в гіперконкурентному середовищі, то 
маркетологи повинні безперервно виробляти нові ідеї в різних аспектах своєї діяльності. 

Маркетологи повинні домагатися розуміння споживачів і виходячи з цього 
відноситься до них диференційовано. Маркетологи повинні створювати продуктові марки на 
основі показників їх ефективності для споживачів, а не шляхом простого просування цих 
марок. Маркетологи повинні освоювати електронні технології і домагатися успіху за 
допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних систем, шляхом підвищення рівня 
своїй аналітичною подготовки. Маркетологи мають бути досить комунікабельними; уміти 
знаходити спільну мову з людьми різних світоглядів, звичок, характерів. 

Звідси витікає вимога до дипломатичності, уміння гасити конфлікти. Будучи носієм 
нового, маркетолог, змушуючи інших керівників йти на нововведення, часто викликає цим у 
них протидія і роздратування. Якщо керівники і фахівці маркетингових служб не 
задовольнятимуть цій вимозі, то в організації може скластися нестерпний психологічний 
клімат. 

Створення баз цих споживачів і партнерів дозволяє ефективно управляти 
взаємовідносинами із споживачами і партнерами, використати інтегровані маркетингові 
комунікації. Проте це формує передумови для вторгнення маркетологів в особисте життя 
споживачів. Маркетологи у своїй практичній діяльності повинні враховувати вказані вище 
етичні проблеми, значущість яких у міру розвитку "цивілізованих" стосунків між 
виробником (продавцем) і споживачем, безумовно, зростатиме. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день для економічного розвитку досить важливого значення набуває 

іноземне інвестування. Світовий досвід свідчить про те, що без залучення іноземних 

інвестицій, а також не маючи доступу до сучасних технологій, країнам досить важко вийти з 

економічної кризи. 

У процесі іноземного інвестування вирізняються країни, які є основними інвесторами 

у інші країни, і країни, до яких спрямовуються іноземні інвестиції. Їх залучення 

регламентується державою з метою підтримки національних інтересів та пріоритетних 

галузей економіки. 

Залучення коштів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових 

технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього 

бізнесу та зростанню інвестиційного потенціалу територій [3]. 

Вивчення проблеми іноземних інвестицій в науковій літературі здійснюється 

переважно в аспекті залучення іноземного капіталу в країни, що розвиваються, та держави з 

перехідною економікою. Серед вчених, які досліджували іноземне інвестування, можна 

назвати таких, як Дж. Даннінг, Г. Райтер, С. Томсон, А. Рагмен, Д. Шнайдер, Г. Клодт та 

інших. В українській науковій літературі досить вагомий внесок зробили в цьому напрямку 

такі вчені, як В. Бодров, О. Гаврилюк, І. Бураковський, А. Гальчинський, Г. Климко, В. 

Новицький, В. Міщенко, І. Луніна, В. Сіденко, В. Степаненко, В. Шевченко. 

Досить вагомою перешкодою для діяльності іноземних інвесторів в Україні є 

недосконалість відповідного законодавства, політична нестабільність, а також відсутність 

дієвої системи страхування. Спроби удосконалення нормативних актів зумовили часті зміни 

в українському законодавстві. На даний момент не запропоновано жодного законодавчого 

акту, який би був достатньо відпрацьованим, а також універсальним. Тому, незважаючи на 

велику кількість наукових праць вітчизняних авторів щодо особливостей та перспектив 

іноземного інвестування в Україні, необхідна ще низка напрацювань у галузях економіки. 

В економіку України іноземними інвесторами на 2013 р. направлено 6,600 млрд. дол. 

США прямих інвестицій, що на 1,8% більше від показника за 2011 рік (6,480 млрд. дол. 

США) 

Кількість країн світу, з яких надійшли інвестиції в економіку України у 2012році 

становила 130 країн, а у 2013 році – 136. Упродовж цих років десятка основних країн-

інвесторів України змінювалась. У 2013 році основними країнами-інвесторами були Кіпр, 

Німеччина, Нідерланди, Австрія, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.), Франція, 

Швейцарія та Італія (майже 83% загального обсягу прямих інвестицій в економіці України). 

Станом на 31 грудня 2013 року 31,0% загального обсягу прямих інвестицій в Україні 

зосереджено на підприємствах промисловості, у т.ч. переробної – 25,3%. Основні країни-

інвестори України наведено в табл.1 [2]. 

Таблиця 1 – Основні країни - інвестори України 

Країна Інвестиції, млн. дол. 

2012 2013 

Кіпр 17,275 19,036 

Німеччина 6,317 6,292 

Нідерланди 5,169 5,562 

До позитивних аспектів іноземного інвестування для України можна віднести такі:  

- політичний - підвищення політичної довіри населення до влади; 

- економічний - економічне зростання за рахунок розвитку та інтенсифікації процесів 

у галузях національного господарства України, конкуренція для місцевих товаровиробників, 

що приводить до удосконалення виробництва останніх; бюджетні надходження;  
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- соціальний - підвищення рівня добробуту суспільства та соціальної захищеності 

громадян за рахунок розвитку суспільства; 

- правовий - можливість розвитку нормативно - правового поля; 

- культурний - збагачення національної культури; 

- технічний - покращення технічного стану національного господарства, 

підвищення його продуктивності та потужності; 

- технологічний – можливість отримати передові інноваційні технології, 

упровадження сучасних технологій, ноу-хау [1]. 

Вищенаведені позитивні зрушення дадуть можливості наближення до груп 

розвинених країн, покращення іміджу держави, прискорення темпів структурної перебудови 

економіки та впровадження ринкових реформ, підвищення конкурентоспроможності країни, 

підвищення значення України у світовому співтоваристві. 

Говорячи про іноземні інвестиції треба враховувати світовий досвід, який показує, що 

найбільших успіхів у залученні іноземних інвестицій досягають ті країни, які ставлять таку 

мету, як пріоритетну в своїй економіці, а також використовують при цьому можливо 

більший набір заходів. Отже, сьогодні іноземні інвестиції є тим ресурсом, який у найближчій 

перспективі може найбільш вагомо сприяти ефективності функціонування підприємств, а 

значить і відігравати значну роль в економічному розвитку України.  
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МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ  

ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 

Останніми роками в психологічній науковій літературі питанням мотивації 
приділяється особлива увага. Адекватна мотивація навчальної діяльності у процесі 
оволодіння професією є необхідною умовою успішності цієї діяльності та задоволеності нею, 
а також умовою позитивного ставлення в майбутньому до обраної професії . У зв'язку з цим 
виникають суперечності між існуючим станом мотивації учення у студентів вузу і сучасними 
вимогами до їх учбової активності; між потребами практики в науково-обгрунтованих 
рекомендаціях по управлінню мотиваційною сферою студентів і відсутністю достатніх для 
цього науково-психологічних знань. 

Однією з найактуальніших сьогодні проблем є формування мотивації як чинника 
розвитку особистісно-професійних якостей, що пріоритетно вписується в сучасну стратегію 
розвитку суб'єктних можливостей і здібностей людини. 

Дослідженням мотивації займалися відомі вітчизняні психологи (В.Г. Асєєв,  
Т.О. Гордєєва, Є.П. Ільїн, О.М. Леонтьєв, А.К. Маркова, Ю.Б. Орлов, C.Л. Рубінштейн, П .М. 
Якобсон та ін.) і зарубіжні автори (А. Маслоу, Г. Олпорт, Б. Скіннер, JI. Фестингер, 3. Фрейд, 
X. Хекхаузен та ін.). З точки зору цих авторів, мотивація є сукупністю спонукаючих 
чинників, які зумовлюють активність особистості і визначають спрямованість її діяльності. 

У більшості робіт аналізується вплив навчальної мотивації на ефективність 
вузівського навчання . Становлення мотивів, що відбувається у зв'язку з процесом 
професіоналізації , також цікавлять багатьох дослідників (Е.Ф. Зеєр, Е.Е.Симанюк, 
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С.Б.Каверін, А.Б.Каганов, Е.А.Клімов, О.А.Конопкін, С.П.Крягдже, Г.С.Пригін, В.А.Сонін, 
В.Д.Шадріков та ін.). 

Однак при цьому недостатньо розробленою виявилася психологія мотивації як 
чинника розвитку особистісно-професійних якостей у студентів в їх навчально-професійної 
діяльності. 

Продуктивним у вивченні мотивації є уявлення про мотивацію як про складну 
систему, в яку включені певні ієрархізовані структури. При цьому структура розуміється як 
відносно стійке єдність елементів, їх відносин і цілісності об'єкта; як інваріант системи. 
Велике значення в розвитку теорії мотивації мала концепція С.Л.Рубінштейна, яка розглядає 
поняття мотиву і мети діяльності з точки зору розвитку потреби. Характерно для теорії С.Л. 
Рубінштейна ключове поняття особистості, через яке автор розкриває систему різних зв'язків 
свідомості і діяльності. При цьому сама особистість визначається як триєдність мотиваційно-
потребової системи; здібностей та обдарувань, а також характерологічних рис. В цілому ця 
триєдність визначає мотивацію як ядро особистості і об'єднує динамічні характеристики - 
спрямованість, мотиви і стійкі якості (характер і здібності).  

Говорячи про спрямованість особистості, С.Л. Рубінштейн має на увазі єдність 
потреб, цінностей, установок, інтересів, ідеалів людини. 

У вітчизняній психології велика увага приділяється різним сторонам особистісного та 
професійного становлення студентів:  

 виявлення специфіки студентського віку як стадії розвитку 

 визначення студента як суб'єкта діяльності, його сутності, етапів та чинників 
становлення професіонала  

 визначення здібностей, спрямованості, індивідуально-особистісних особливостей 
необхідних для формування професійно важливих якостей особистості студента в процесі 
його навчання  

 вдосконалення професійних якостей студентів-психологів, майбутніх фахівців у 
різних галузях психології  

Сьогодні перед сучасною вищою школою стоїть завдання підготовки професійно 
грамотних, активних, відповідальних майбутніх фахівців, орієнтованих на успішне 
вирішення навчально-професійних завдань. 

Як показує практика, в даний час існує ряд проблем, пов'язаних з підготовкою 
висококваліфікованих кадрів. Однією з цих проблем є недостатня вивченість мотивації як 
чинника розвитку особистісно-професійних якостей студентів-психологів. Це негативно 
позначається на ефективності навчально-професійного процесу, а також на майбутній 
професійній компетентності випускників. 

Мотивація – складне багатокомпонентне явище яке об'єднує в собі спрямованість, 
мотиви і якості особистості студентів, є системоутворюючим фактором, організуючим 
компоненти в єдине ціле, в процесі розвитку особистісно-професійних якостей студентів-
психологів. 

Структура мотивації має наступні компоненти: навчально-професійну спрямованість, 
яка включає в себе професійне покликання, потреби в професійній праці, професійні 
установки, ціннісні орієнтації; мотиви навчально-професійної діяльності, а саме - навчально-
пізнавальні та професійні; стійкі професійні якості, що включають в себе особистісні та 
професійні. 

Під професійними якостями особистості студента-психолога нами розуміються 
інтегральні психологічні характеристики суб'єкта діяльності, що впливають на ефективність 
навчально-професійної діяльності і успішність її освоєння. При цьому особистісні якості 
становлять важливий фундамент професійної успішності психолога. 

Таким чином, фактором розвитку особистісно-професійних якостей студентів-
психологів є мотивація, яка виступає як складне багатокомпонентне явище, що об'єднує в 
собі спрямованість, мотиви і якості особистості студентів-психологів, є системо-
утворюючою ланкою, організуючою вище перераховані компоненти в єдине ціле в процесі 
розвитку особистісно-професійних якостей студентів-психологів. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДЛІТКІВ  

З РІЗНИМ РІВНЕМ ТВОРЧОСТІ 

Дослідження емоційного інтелекту завоювали заслужену популярність і приваблюють 

багатьох дослідників. Причини такої популярності пов'язані зі спробами оцінити більш 

цілісно адаптивні здібності індивіда через його вміння емоційно взаємодіяти з іншими в 

різних видах соціальної активності [4, с.194]. Дж. Мейер і П. Селовей розглядають 

емоційний інтелект як один з основних видів інтелекту. За їхнім визначенням, емоційний 

інтелект – група ментальних здібностей, які сприяють усвідомленню і розумінню власних 

емоцій і емоцій оточуючих [1, с.24]. У вітчизняній психології широко відома модель Д. В. 

Люсина, згідно з якою емоційний інтелект виступає як когнітивна здатність до розуміння 

своїх і чужих емоцій і управління ними [5, с. 20]. 

Тому метою даної статті є порівняльний аналіз психологічних підходів до поняття 

емоційного інтелекту підлітків з різним рівнем креативності. 

Проблема креативності також є привабливою для дослідників. Представники 

діяльнісного підходу у вітчизняній психології (А. Н. Леонтьєв, OK Тихомиров,  

AM Матюшкін та ін.) під творчою діяльністю розуміють змістовний процес, в якому суб'єкт 

здійснює перетворючу дію з предметним світом. В результаті створюється щось нове, 

оригінальне [3, с.105]. Д. Б. Богоявленська під креативністю розуміє творчі здібності 

індивіда, що характеризуються готовністю до прийняття і створення принципово нових ідей, 

що відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення. При цьому креативність має 

вікову динаміку розвитку [2]. 

Ми опираємося на дослідженні Хакаського державного університету ім.  

Н. Ф. Катанова,м Абакан, Республіка Хакасія, Росія. В ньому взяли участь 90 школярів 

(середній вік 13,5 ± 1,87 років) з Республіки Хакасія. 

Було припущено, що існують відмінності емоційного інтелекту у підлітків з різним 

рівнем креативності: у підлітків з низьким рівнем креативності рівень емоційного інтелекту 

нижче, ніж у підлітків з високим і середнім рівнем креативності. 

Для підтвердження даної гіпотези використовували методику Е. Торренса і 

опитувальник Емінем Д. В. Люсина.. Тест креативності Е. Торренса виявляє рівень 

вербальної та образної креативності. Для визначення рівня емоційного інтелекту 

використовувався опитувальник Емінем Д. В. Люсина. Для підтвердження гіпотези 

застосовувався метод математичної обробки - t-критерій Стьюдента. 

Проведене дослідження підтвердило гіпотезу про те, що у підлітків з низьким рівнем 

креативності рівень емоційного інтелекту нижче, ніж у підлітків з високим і середнім рівнем 

креативності. 

Тому можна зробити висновки, що емоційний інтелект та творчість значною мірою 

пов’язані. Групі підлітків із середнім рівнем креативності властива зацікавленість 

дослідженням незнайомого їм явища або предмета, але не завжди вони доводять цю справу 

до кінця. Як правило, ці діти придумують цікаві історії, але про відомих всім, а не вигаданих 

ними героїв, вони можуть проявити ініціативу, люблять вивчати нові речі. Особливостями 

підлітків з низьким рівнем креативності є пасивність у прояві ініціативи в діяльності, їм 

краще скористатися чужим, давно відомим варіантом вирішення проблеми, ніж придумати 

новий. Їм не властиво відстоювати свої ідеї, як правило, вони конформних. Підлітки з 

високим і середнім рівнем вербальної креативності здатні розпізнати емоцію, встановити сам 

факт наявності емоційного переживання у себе або у іншої людини, ідентифікувати емоцію, 

тобто встановити, яку саме емоцію відчуває він сам або інша людина і знайти для неї 

словесне вираження. 
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 Отже, аналіз теоретичних підходів та емпіричних досліджень показав, що більшість 

психологів впевнені, що необхідно розвивати емоційний інтелект у підлітків за допомогою 

розвитку креативності. 
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ВПЛИВ СТИЛЮ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

НА ФОРМУВАННЯ ТРИВОЖНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Актуальність дослідження полягає в тому, що останнім часом збільшилася кількість 

дітей, що відрізняються підвищеним занепокоєнням, невпевненістю, емоційною нестійкістю. 

Проблему тривожностi досліджували такі вiтчизнянi вчені як: Б. Ананьєв, В. Астапов, 

Ф. Березiн, Л. Божович, Н. Левiтова, А. Прихожан, Ю. Ханiн, а у зарубiжнiй психології – 

починаючи з З. Фрейда, який увiв поняття тривоги, П. Тiлiх, Р. Роджерс, К. Хорнi, I. Ялом. 

Метою статті є виявлення взаємозв'язку між стилем сімейної взаємодії та 

тривожністю, що формується у молодших школярів. 

Тривожність – особистісна риса, що відображає зменшення порогу чутливості до 

різних стресових чинників. Тривожність виражається в постійному відчутті загрози власному 

«я». Учені вважають, що тривожність є результатом порушення міжособистісного 

спілкування за наявності сприятливого фону. 

А. Прихожан вказує, що тривожність – це переживання емоційного дискомфорту, 

пов'язане з очікуванням неблагополуччя, з передчуттям небезпеки; розрізняє тривожність як 

емоційний стан і як стійку властивість, рису особистості або темпераменту [1, с.173]. 

К. Хорні визначала тривожність як невід’ємний компонент психіки та вважала, що 

тривожність формується на ранніх етапах формування відносин дітей з батьками. У разі, 

якщо батьки недостатньо уважні до дитини, виявляють до неї недостатньо любові і турботи, 

у дитини виникає вороже ставлення до них. Це ставлення дитина змушена витісняти, тому 

що вона залежна від батьків. Пізніше ці пригнічені почуття обурення і ворожості 

поширюються на відносини з іншими людьми.  

Родина для дитини є найближчим колом спілкування, в якому формуються його 

психіка і відносини із зовнішнім світом. Вплив батьків на дітей безумовний і 

багатоплановий, особливо в шкільному віці. Саме тому сімейна взаємодія відіграє 

визначальну роль у формуванні особистості дитини, а інститут сім'ї є найважливішою 

умовою її розвитку і становлення. Проблема дитячо-батьківських відносин визначається 

складністю об'єктної структури – усім різноманіттям взаємин дітей і батьків, тими 

порушеннями в дитячо-батьківських відносинах, які можуть істотно впливати на 

благополуччя дитини в сім'ї та її подальший розвиток. Емоційне життя дитини, як правило, 

винесено за рамки організованого педагогічного процесу, як у школі, так і вдома. Події, які 
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хвилюють дитину, найчастіше залишаються її особистою справою і не отримують належної 

уваги з боку педагогів і батьків. Дитина залишається один на один зі своїми емоціями і не 

завжди знаходить сили впоратися з ними самостійно, а це позначається на формуванні 

характеру і самооцінки, на спілкуванні з однолітками і може серйозно ускладнити її життя 

надалі. 

Причиною появи тривожності завжди є внутрiшнiй конфлікт дитини, її незгода з 

самим собою, протиріччя, прагнення i бажання. Однiєю з умов, що впливає на прояви 

тривожностi у дiтей, є психологiчний мiкроклiмат сiм’ї. Iснує зв’язок стилю сiмейної 

взаємодії та рiвня тривожностi, а також продуктивностi процесу навчання. Так значний 

вплив на тривожнiсть дiтей має стиль сiмейної взаємодії, емоцiйні вiдхилення та пiдвищена 

моральна вiдповiдальнiсть батькiв. Серед причин прояву тривожності визначають: 

неможливість дитини самостiйно приймати рiшення, коли перед нею ставляться обмеження i 

заборони. Провокувати стан тривоги може поєднання високих вимог до дитини i занижена 

увага до потреб, часте застосування покарання, прояви загального невдоволення дитиною [2, 

c. 43-50]. 

За дослідженнями Б. Кочубея й Є. Новікової тривожність розвивається внаслідок 

появи у дитини внутрішнього конфлікту, який може бути викликаний різними вимогами: 1) 

суперечливими, що висуваються батьками або сім'єю і школою (наприклад, мама не пускає 

дитину до школи через погане самопочуття, а вчитель ставить «негативну» оцінку в журнал і 

в присутності однокласників вичитує його за пропуск уроку); 2) неадекватними (найчастіше, 

завищеними, наприклад, батьки навіюють дитині, що вона неодмінно повинна бути 

відмінником, не можуть і не хочуть змиритися з тим, що син або дочка отримує в школі не 

тільки «високі» оцінки і не є найкращим учнем класу); 3) негативними, які принижують 

дитину, ставлять її в залежне становище [3, с.18]. У цілому ряді досліджень відзначається, 

що останнім часом у багатьох сім'ях спостерігається дуже суперечливе ставлення до дитини: 

з одного боку зайва опіка, звільнення від ряду посильних для нього домашніх обов'язків, 

задоволення матеріальних потреб, а з іншого – брак спілкування. 

Під час проходження практики у школі нами досліджувалася проблема впливу стилю 

сімейної взаємодії на формування тривожності учнів. Для з’ясування причин формування 

тривожності у школярів молодших класів нами використовувалися наступні методи: бесіда, 

аналіз продуктів діяльності, спостереження, тестовий метод, для якого були обрані такі 

методики: дiагностика рiвня шкiльної тривожностi Фiллiпса, аналіз сімейних взаємовідносин 

Е. Ейдеміллер та проективна методика для отримання відомостей про наявність, причини 

страхів, неспокою учнів «Незакінчені речення». 

Використовуючи методику Філіпса, ми звернули увагу не тільки на загальний 

показник тривожності, але й розглянули окремо кожен параметр, який був для нас 

інформативним і певним чином сприяв на виявлення причин виникнення тривожності. 

Аналізуючи результати даної методики, ми помітили, що у значної кількості дітей 

молодшого шкільного віку як фактор високої тривожності виявлено страх перевірки знань, 

страх самовираження, а загальна тривожність у школі знаходиться в межах норми. На 

підставі отриманих даних психологом була розроблена і проведена корекційна робота з 

тривожними учнями. Нами були розроблені рекомендації для батьків і педагогів та програма 

корекції тривожності молодших школярів. 

Результати використання «Методики незакінчених речень» засвідчили, що: у 

більшості дітей спостерігається любов до своїх батьків, але деяким дітям не вистачає 

спілкування з батьками; у більшості учнів є друзі, з якими вони спілкуються, але є діти, у 

яких стосунки з однолітками не складаються; у дітей є потреба у домашньому вихованці 

(улюбленці), потреба знайти собі справжнього друга; у деяких дітей є страх отримати 

«погану» оцінку; є діти, які приховують свої незадовільні оцінки; деякі учні бояться темряви, 

не люблять сварок і конфліктів. 

Після проведення методики «Аналізу сімейних взаємовідносин Е. Ейдеміллер» були 

отримані такі результати: у більшості батьків переважає гіперпротекція потурання і 
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домінуюча гіперпротекція (максимальне задоволення потреб своїх дітей, але у той же час 

позбавлення їх самостійності, висунення численних обмежень і заборон). Судячи по 

відповідям батьків, більшість з них воліє обходитися або зовсім без покарань, або 

застосовують їх украй рідко. Значна кількість батьків прагнуть до максимального й 

некритичного задоволення будь-яких потреб дитини чи підлітка (бажання дати дитині те, 

чого був сам позбавлений свого часу батьками, або дитина росте без батька). Було виявлено 

батьків, які досить вимогливо ставилися до своїх дітей. Вимоги до дитини в цьому випадку 

дуже значні, непомірні, не відповідали можливостям дитини і не тільки не сприяли 

повноцінному розвиткові його особистості, але, навпаки, загрожували психотравматизацією. 

Результати дослідження свідчать, що серед усіх опитаних батьків: у більшій половині 

сімей було виявлено ліберальний або демократичний стиль сімейної взаємодії, у невеликої 

кількості сімей був виявлений авторитарний стиль сімейної взаємодії. У дітей з високою та 

підвищеною тривожністю батьки були більш вимогливі і суворо ставилися до заборон. У цих 

дітей більше страхів, вони бояться принести додому «незадовільну» оцінку, бояться темряви, 

також у цих дітей є більше потреб мати домашню тваринку, що означає, що їм не вистачає 

спілкування. 

Таким чином, можна стверджувати, що на дитячо-батьківських відносинах 

позначається тип сім'ї, позиція, яку займають дорослі, стилі сімейної взаємодії і та роль, яку 

батьки відводять дитині в сім'ї. Під впливом типу батьківських відносин формується і 

особистість дитини. При цьому взаємини в сім'ї можуть мати різноплановий характер, а 

використання неефективного типу батьківського ставлення веде до виникнення тривожності 

у дитини. 
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СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ СЕКСУАЛЬНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ 

 В наш час норми сексуальної поведінки, після сексуальної революції, значно 

лібералізувалися. Чинники, що сковували сексуальну поведінку і обмежували можливості 

сексуального самовираження послабилися; результатом стала поява нових поглядів, які 

можна назвати сексуальною свободою, але які навряд чи говорять про сексуально – 

психологічну зрілість у суспільстві. Також саме на території посрадянських країн існує 

проблема сексуальної неосвіченості. Сучасна людина, так би мовити "середній представник" 

нашої менатльності, мабуть, більш обізнаний у питаннях інтимних стосунків, ніж люди 

минулого. В той же час є багато ознак, що вказують на те, що люди погано уявляють собі 

свою роль і свої цілі в сексуальному житті. Ці фактори обумовлює неможливість отримувати 

радість і задоволення, обіцяні сексуальними стосунками. 

У дослідженні сексуальності широке розповсюдження отримав сценарний підхід. 

Теорія сценаріїв використовується для затвердження того, що протягом усього життя людям 

потрібні адекватні культурним контекстами зразки сексуальної поведінки, які адаптуються 

до конкретних ситуацій. Сценарії визначають, з ким люди мають сексуальні стосунки, коли, 

де, що і що вони повинні робити як «носії» і «виконавці» сексуальності. Сценарії 

розглядалися на трьох рівнях: інтрапсихічному - на рівні ментального життя (плани на 
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майбутнє, керівництво в поточних діях, схема організації спогадів) на міжперсональних, 

тобто на рівні соціальних взаємодій, де реалізується сексуальна активність (Gagnonand Simon 

1973). Третій рівень - культурний. «Культурні інструкції» поведінки - це знання про те, як 

себе поводити. Вони визначають загальні зразки очікуваної сексуальної поведінки, їх 

«інструкції» втілені в організації соціальних інститутів, в практиках (дослідах) 

повсякденного життя (Gagnon 1990). Сексуальні сценарії характеризують ту сексуальну 

культуру, котра засвоєна індивідом, стала частиною його особистості і тому керує його 

сексуальною поведінкою «зсередини», будучи частиною системи його диспозицій. 

Анна Тьомкіна проводила дослідження, в якому на основі 19 жіночіх та 18 чоловічіх 

біографій реконструювалися 5 ідеалтіпічніх сексуальних сценаріїв: шлюбно-пронатальний 

»(секс як додаток до шлюбу та (або) репродукції),« романтичний »(секс як інструмент 

любові),« комунікативний» (секс як засіб і (або) результат спілкування),« гедоністичний 

»(секс як автономна сфера задоволення),« ринковий »(секс як обмін). [ 1, с. 255] 

Шлюбно-пронатальний сценарій характеризуєтся тим, що значення сексу зводиться 

до додаткку до шлюбу, «подружній обов’язок». Секс може описуватися як одноманітний і 

рутинний. Про секс мовчать у взаємодіях, він не є способом (самоцінною) комунікацією. При 

цьому багато розподей про аборти, пологи, відсутності задоволень, знань і досвіду. Питання 

контрацепції не постає важливим, так як секс передбачає нарождення дітей. 

Романтичний сценарій передбачає те, що сексуальний успіх залежить від 

інтенсивності любовних переживань, почуттів до партнера. На цій сцені взаємодіють 

«коханці», «кохані», оповідання про секс будується як розповідь про почуття, ревнощі, 

стражданнях. Сексуальні стосунки можуть стати основою для вступу в шлюб або існувати 

паралельно шлюбу. Підкреслюється важливість емоційної залученості. Розпад відносин 

пов'язаний з важкими емоціями. Відносини (романи) описуються як тривалі і стабільні, 

ревнощі є їх невід'ємним атрибутом. Сексуальні питання не обговорюються з партнером і не 

описуваются в оповіданні. Сексуальні техніки описується рідко. Тілесні практики в 

основному зводяться до естетичних переживань, «красі і привабливості» тіла. Секс-це 

любовне взаємодія, він «говорить» про кохання. Отже, жінка вступає в сексуальні відносини, 

тому що відчуває сильні почуття, а чоловік закохується, тому що відчуває сексуальний 

потяг. По відношенню до вербалізації сексу, використанню контрацептивів і б жіночого 

сексуального задоволення даний сценарій не відрізняється від пронатального і втілює в собі 

традиційні сексуальні уявлення. 

На сцені комунікативного сценарію сексуальних взаємодій акторами є друзі, близькі 

люди. Секс описується за допомогою категорії спілкування (важливу роль відіграє 

середовище), це розповідь про спільні інтереси, «духовну близькість», «взаєморозуміння». 

Комунікація включає спільне коло спілкування, роботу, взаєморозуміння, дружбу, людські 

відносини. Сексуальне життя взагалі є комунікацією, тут важливо те, що розповідь 

наголошує саме на комунікативному аспекті. Смисли комунікації можуть сильно 

відрізнятися і варіюватися від дружби (секс = дружба) до емоційної близькості та інтимної 

еротичної комунікації (секс = інтимність). Вступають в ті відносини, де «головне - це 

розмови, а решта - вже там як вийде». Сексуальне задоволення є предметом обговорення 

партнерів. Сексуальні досліди описуються як різноманітні, а також розповідається про 

сексуальні техніки. Відносно використання контрацепції, сексуальної вербалізаціі і жіночого 

задоволення цей сценарій являє собою менш традиційний варіант у порівнянні з двома 

першими сценаріями. 

Гедоністичний сценарій: «у сексі головне - це отримати насолоду і дати насолоду 

іншій людині »(жінка, 31 рік).На сцені взаємодіють «сексуальні партнери», секс описується 

як автономна сфера і як природне явище людини. Розповідь включає дитячі сексуальні 

спогади і сексуальні досвіди. В сексуальні відносини вступають, як в «гру», в «інтрижку на 

стороні», «задовольняючи апетит», «почуття голоду»; для опису сексу використовуються 

метафори «спорту», «мистецтва», секс сприймається як «корисний для здоров'я». Сексуальні 

стосунки відокремлені від шлюбу і кохання, в них вступають послідовно і паралельно аж до 
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групового сексу і серії випадкових зв'язків. Сексуальне задоволення- обов'язковий елемент 

сексуальних відносин. Сексуальна взаємодія, контрацепція - предмет постійного 

обговорення. Сексуальні техніки описуються детально: сексуальні акти, відчуття, 

«обладнання» - білизна, світло, музика, фільми, місце, де займаються сексом, різні види 

сексу. Отже, в словнику сексу центральне місце займають категорії власне сексу. 

Сексуальність - це набір тілесних практик і тілесного досвіду, що приводить до задоволення. 

Секс «говорить» тілом і про тіло, сексуальну комунікації. 

Ринковий сценарій відображає взаємодію «спонсорів», «повій», «утриманок». Чоловік 

- «покупець» сексу, жінка - його «пропродавець ». Сексуальна поведінка підпорядковується 

концепції «обміну» сексу на блага (головним чином матеріальні), часто використовуються 

поняття «споживання» і «користування». Партнери та партнерки - це випадкові знайомі, 

відносини мають як короткочасний (проституція), так і тривалий («спонсорство» або 

«утриманство») характер, вони являють собою грошовий договір. З партнером 

обговорюються проблеми запобігання вагітності, захворювань, «матеріального благополуччя 

чоловіка»; секс, як такий, предметом обговорення не є. Сексуальне розрядка партнерки НЕ 

передбачається. 

Отже, вивчення сексуальних сценаріїв відіграє важливу роль у дослідженні того, як 

культурний рівень сексуальності відображається на житті індивіда, як особистість 

інтеріорізує в себе соціальні норми і слідує ним у власному сексуальному житті. З іншого 

боку, сцераній є фреймом, рамкою, що завжди обмежує особистість. Розпізнання власного 

сценарію особистістю дає змогу змінити його на більш успішний ( дослідження показали, що 

романтичний, ринковий та шлюбний сценарії не передбачають інтимності та жіночого 

задоволення). Одночасно людина здатна гнучко реагувати на зміни і підбирати відповідний 

фрейм для сприйняття, тому в залежносі від ситуації та періоду життя сценарії сексуальної 

поведінки та інтерпретація подій буде змінюватися, він не є стаичним протягом життя. 

У дослідженнях були відмічені також гендерні відмінності. Сексуальні сценарії тісно 

пов’язані з гендерною ідентичністю, поло-рольовою ідентифікацією. Дослідження 

сексуальних сценаріїв сучасної молоді може стати показником змін, що сталися за останнє 

десятиліття, а також відображатиме сучасні гендерні стереотипи що до сексуального життя. 
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ДИНАМІКА ПІДПОРЯДКУВАННЯ АВТОРИТЕТУ У ХОДІ ПСИХІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Підпорядкування - базова складова у структурі соціального життя. Тільки у людини, 

що живе в ізоляції, немає необхідності реагувати підпорядкуванням або непокорою на 

команди інших. Схильність людини до підпорядкування авторитету влади, як цемент, 

поєднує її з системою влади. Факти сучасної історії і спостереження з повсякденного життя 

дозволяють зробити висновок про те, що для багатьох людей підпорядкування може бути 

цілком природною рисою і навіть переважаючим імпульсом, атрибутом етичного, 

морального, що викликає загальне схвалення поведінки. 

Експериментальним вивченням цієї проблеми займалися С. Мілгарм [4], К. Лендіс [3], 

тощо. У сучасній науці вивчення данного питання проходить в рамках соціальної психології 

і зводиться до дослідження лідерства в групі і конформізму. 
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Мета статті – дослідити динаміку зміни форм підпорядкування авторитету в ході 

психічного і соціального розвитку людини. 

У дитячому віці підпорядкування авторитету називають ще слухняністю. Людина 

народжується вільною. Після народження її потреби легко задовольняються: якщо немовля 

голоднє - його годують, якщо воно хоче спати - воно спить, якщо хоче плакати - плаче. З 

віком його потреби зростають. Однак батьки дуже скоро обмежують свободу підростаючої 

дитини, тобто починають процес її виховання. Слухняною дитина стає не по своїй волі. 

Підпорядкування означає відмову від задоволення потреб. Авторитетні дорослі (батьки, 

родичі, вчителі) дозволяють або не дозволяють щось робити. Таким чином відбувається 

процес навчання. 

Слухняність може бути обов'язком, зумовленим традиціями (діти повинні підкорятися 

батькам, громадяни - державі, працівники - начальнику і т.д.). Слухняність може бути 

добровільною, наприклад, коли людина вступає в релігійну громаду і підпорядковується 

вказівкам наставника. Відмова підкорятися, як правило, тягне за собою кару: неслухняних 

дітей карають, працівники відчувають негативні наслідки непокори у вигляді пониження 

зарплати, звільнення, солдати потрапляють під трибунал. Покірність - це слухняність, 

обумовлена страхом [2]. 

У підлітковому віці характерним новоутворенням є почуття дорослості. На цьому 

етапі людина може збунтуватися проти норм і авторитетів, у групі може виявлятися 

нонконформізм, в сім'ї - непослух, у школі - протест і зниження успішності. «З одного боку, 

підлітки вже позбавлені дитячого підпорядкування авторитету дорослих, а з іншого - у них 

ще не сформовані процеси вольової саморегуляції» - зазначала у своїх роботах німецький 

психолог Ш. Бюлер [1]. 

Найбільш цікавим є прояв підпорядкування в дорослому віці. Поширена форма 

соціального впливу - покора, підпорядкування авторитету, схильність людини до впливу 

особи з більш високим соціальним статусом. Якщо виключити фактор небезпеки для людини 

отримати соціальне покарання у разі непокори людині з більш високим статусом (в цьому 

випадку людина з метою самозахисту прагне до мінімізації неприємностей і покарань для 

себе, вибираючи стратегію підпорядкування), ще багато факторів можуть посилювати 

тенденцію до підпорядкування. 

Людина уявляє себе на певному щаблі в ієрархічній драбині, і тому вважає, що 

відповідальність за її поведінку несе індивід, який знаходиться на вищому за неї щаблі цієї 

ієрархії (феномен «дифузії відповідальності» або «атрибуції відповідальності», 

приписування її іншій особі, а не собі). Така внутрішня позиція людини призводить до 

некритичного, беззастережного підпорядкування авторитету особам, які займають більш 

високий соціальний статус, навіть якщо вказівки цих осіб суперечать вимогам закону, 

моральності, та й самим поглядам, установкам конкретної людини [2]. 

Підтвердженням цієї думки можуть стати експерименти К.Лендіса [3], останнім з 

етапів яких було прохання відрізати голову білому щуру. Всі учасники експерименту 

спочатку відмовлялися це зробити, багато хто плакав і кричав, але згодом більшість з них 

погоджувалася. Це показало, як відносно легко люди готові підкоритися авторитету і 

зробити те, що у звичайній життєвій ситуації не зробили б. 

Схожі результати були й у експериментах С. Мілгарма [4]. Він вивчав, як люди 

реагують на тиск. В експериментах брало участь близько 1000 добровольців, які повинні 

були бити струмом людей, які неправильно відповідали на питання екзаменатора. Близько 

63% досліджуваних у віці від 20 до 50 років повністю підкорялися волі лідера і, незважаючи 

на крики «жертви», наносили їй удари. 

Таким чином, підпорядкування авторитету - цілком нормальне явище в 

повсякденному житті. Виховання і навчання проходить під впливом авторитетів. Однак у 

дорослому віці воно може набувати негативний характер. Доросла, зріла особистість 

повинна критично сприймати прохання і накази, які до неї надходять і розуміти, коли краще 

поступитися, а коли – залишитися при своїй думці. Індивідуальне, творче мислення 
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призводить до більш високих результатів, аніж репродуктивний характер діяльності при 

автоматичному виконанні доручень.  
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  

НА ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС У ГРУПІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Для сучасних науковців проблема вивчення внутрішньо групових взаємостосунків, 

спілкування, спільної діяльності, впливу студентської групи на особистість, становлення 

стосунків у колективі представляє винятковий теоретичний і практичний інтерес.  

Психолого-педагогічні дослідження переконливо показують важливу роль 

спілкування з однолітками у формуванні особистості людини та її взаємин з іншими, 

необхідність знання того, якими повинні бути контакти з ровесниками у людей різного віку і 

що має лежати в їх основі. Крім того, потреби практики виховання роблять актуальним 

вивчення у студентів розвитку змісту потреби у спілкуванні з однолітками як для розуміння 

природи та особливості комунікативної діяльності з ровесниками, так і для розробки науково 

обґрунтованих методів їх виховання. Разом із тим, варто визнати, що на даний час ця 

важлива наукова проблематика все ще залишається недостатньо розробленою. 

Питання соціального статусу розглядалися у концепціях Я.Морено, М.Вебера, 

Р.Лінтона, Р.Мертона, Т.Парсонса, С.Головахи, Д.Донцова, Б.Порпшєва, А.Ручки. 

Соціальний статус відіграє особливу роль в організації життєдіяльності особистості, що 

підтверджується дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів (Є.Ануфрієв, 

Ф.Девіс, Ю.Левада, Д.Майерс, А.Налчаджян, Б.Паригін, В.Слободчиков та ін). На даний 

момент виділені основні тенденції впливу соціального та особистісного статусу на розвиток 

особистості у просторі соціально-психологічних стосунків. Вивчались особливості поведінки 

людини у ситуації втрати престижного соціального статусу (І.Волошина, О.Голіцина, 

В.Гребенніков, Г.Знакова, Л.Дика, О.Мохнач, К.Леана, Д.Фельдман, В.Магун, П.Михайлова, 

О.Осницький, Т.Чуйкова, Л.Пельцман, S.Fineman, J.Porket). 

Питаннями діагностики та розвитку соціальних (організаційно-комунікативних) 

здібностей займалися Г.Гарднер, Д.Гілфорд, Г.Джерекі, Г.Олпорт, Р.Стернберг, Е.Торндайк, 

Ч.Хант та ін. Серед вітчизняних дослідників питань психології соціальних здібностей можна 

виокремити роботи К.Альбуханової, Н.Ануфрієвої, О.Бодальова, О.Власової, Ю.Ємельянова, 

Г.Костюка, Л.Петровської, Л.Уманського, А.Южанінової. 

Багато психологів та педагогів займалися дослідженням комунікативних якостей 

молоді, їх впливу на колектив (А.Макаренко, В.Сухомлинський, Н.Бабич, Д.А.Іванова, 

Е.В.Сидоренко), а також вивченням організаторських якостейюнаків (Ф.М.Гоноболін, 

Н.В.Кузьміна, М.Д.Левітов). 

В останні роки з’явилося багато робіт, у яких безпосередньо чи у зв’язку із вивченням 

інших проблем досліджуються питання комунікативної активності особистості. У численних 

працях вітчизняних та зарубіжних авторів (А.В.Батаршев, Г.С.Васильєв, В.П.Казміренко, 

Л.М.Карамушка, А.А.Кідрон, Л.Кельман, та ін.) по-різному розуміється роль і місце 

комунікативних здібностей в становленні і розвитку особистості. Це поняття наповнюється 
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особливим змістом стосовно проблеми зазначених здібностей у спілкуванні (О.О. Бодальов, 

В.А.Кан-Калік, Н.В.Кузьміна, О.О.Леонтьєв, Р.С.Нємов). 

Отже, можна констатувати, що проблеми дослідження внутрішньо групових 

взаємостосунків, спілкування, спільної діяльності, впливу групи на особистість, становлення 

стосунків у колективі, не перестають привертати всебічну увагу дослідників, про що 

свідчить велика кількість існуючих наукових робіт,  

Підсумовуючи та окреслюючи перспективи, зазначимо, що, на наш погляд, особливої 

уваги у рамках окресленої проблематики заслуговує питання щодо характеру впливу 

організаційно-комунікативних здібностей студентів на їх соціальний статус у групі. 

Спираючись на результати аналізу проведених психологічних досліджень, можна із певною 

часткою імовірності припустити, що соціальні здібності особистості, а саме такі їх 

компоненти як: соціальний інтелект, емоційний інтелект, соціальна креативність та 

комунікативна компетентність, впливають на соціальний статус особистості у групі. 

Насамперед, перевірка цього припущення дозволить з’ясувати специфіку та 

динамікупроцесу формування соціального статусу особистості. 

 

Бережна Олена 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МОТИВІВ ЛІДЕРСТВА  

У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У сучасному суспільстві інтерес до проблематики лідерства істотно зростає, як у 
наукових колах, так і серед педагогічної громадськості. Це обумовлено, з одного боку, тим, 
що розгляд процесів міжособистісної взаємодії з позицій гуманістичної психології посилив 
інтерес до кожної окремої особистості, її місця і ролі в цій взаємодії; з іншого боку, 
демократичні процеси в суспільстві: багатопартійність, відносна самостійність органів 
місцевого самоврядування, розвиток підприємництва активізували процес висування великої 
кількості лідерів - суспільно-політичних діячів, парламентарів, керівників сучасних 
підприємств тощо. 

Які вони - сучасні лідери? Які цінності вони сповідують? Чому їх діяльність 
недостатньо ефективна? І, нарешті, хто буде лідером завтра і чому? Ці та багато інших 
питань привертають увагу вчених і практиків (суспільствознавців, соціологів, психологів, 
педагогів) до проблеми лідерства. Широко відомі роботи Г.М.Андрєєвої, Г.К.Ашина, 
І.П.Волкова, В.Д.Гончарова, Є.М.Дубовської, Н.С.Жеребової, І.С.Кона, Р.Л.Кричевського, 
Є.С.Кузьміна, І.С.Полонського, Б.Д.Паригіна, А.Г.Сорокової, Л.І.Уманського. Значний 
емпіричний матеріал з проблеми лідерства накопичений у зарубіжній психології. Особливо 
широкого поширення дослідження лідерства одержали в США.Проте ми маємо таке 
поняття, як гендер – соціально- психологічна характеристика особистості ,сформована у 
процесі соціалізації ,що визначає людину як чоловіка чи жінку і обумовлена 
культурою, традиціями,соціальними очікуваннями та нормами. Наука виділяє три роди- 
фемінний, маскулінний та андрогенний. Фемінність – комплекс жіночих характеристик ,що 
охоплює очікувані від жінки в суспільстві форми поведінки,соціально визначені і 
внутрішньо притаманні жінці позиції. Маскулінність – комплекс атитюдів , характеристик 
поведінки, можливостей і сподівань ,що детермінують соціальну практику групи,об’єднаної 
за ознаками чоловічої статі. Андрогінність – система властивостей 
особистості,характеристик поведінки , пов’язаних з поєднанням в індивіді маскулінних і 
фемінних рис.  

Метоє статті є розкриття питання відмінностей по гендеру структури мотивів 
лідерства у старшокласників ,що дасть можливість шкільним психологам більш ефективно 
розподіляти ролі в шкільному самоврядуванні, мотивуючи дітей саме 
індивідуально, виходячи з притаманним характеристика гендера окремому учню.У нас 
постало питання як же від гендеру залежить структура мотивів лідерства,а саме у 
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старшокласників.Задля вичення цього питання було обрано колектив старшокласників однієї 
з шкіл міста та підібрані потрібні методики.Насамперед для визначення гендеру ми обрали 
методику Сандри Бем, що дозволяє отримати валідні та швидкі результати , методику 

діагностики мотивації в досягненні успеху Т. Елерса – вона дає нам змогу прослідкувати 
рівень мотивації до успіху взагалі та нами була використана шкала потреби в досягненнях 
Ю.М.Орлова ,за допомогою якої ми отримали результат рівня мотивації досягнень. 
Багаточисельні дослідження показали тісний зв'язок між рівнем мотивації досягнення і 
успіхом в життєдіяльності. І це не випадково, бо доведено, що люди, що володіють високим 
рівнем цієї самої мотивації, шукають ситуації досягнення, упевнені в успішному результаті, 
шукають інформацію для думки про свої успіхи, готові перейняти на себе відповідальність, 
рішучі в невизначених ситуаціях, проявляють наполегливість в прагненні до мети, 
отримують задоволення від рішення цікавих завдань, не втрачаються в у ситуації змагання, 
показують велику завзятість при зіткненні з перешкодами. Саме ці риси і притаманні 
лідерам.В експеременті брали участь 24 учні старшої школи, віком від 11 до 17 років,11 
дівчат та 13 хлопців,які в момент експерименту перебувають активними учасниками школи 
лідерів «Ейдос». 

Опрацювавши данні ,можемо зробити висновок того,що в підлітковому віці у дівчат 
переважають маскулінні характеристики ,а у хлопців- андрогенні.Відсоток ремінних дівчат 
та маскулінних хлопців досить невеликий.Щодо мотивації до лідерства,то найвищий рівень 
мотивації до успіху показали дівчата з фемінним типом характеристик та хлопці з 
андрогенним типом характеристик.Також досить високий рівень мотивації до успіху у дівчат 
з маскулінним тендером .У хлопців з маскулінним та у дівчат з андрогенним типом 
характеристик досит невисокі показники мотивації до успіху.Щодо висновків до шкали 
потреб в досягненнях,то дівчата з маскулінними характеристиками мають середній та 
високий рівень мотивації досягнень,фемінні дівчата мають середній рівень мотивації 
досягнень ,хлопці з маскулінними характеристиками мають високий рівень мотивації та 
андрогенні дівчата і хлопці мають середній рівень мотивації лідерства і досягнень. 

Таким чином робимо попередні висновки про те,що найкращими лідерами серед 
підлітків мають бути хлопці з маскулінними характеристиками та дівчата з маскулінними 
характеристиками та особливостями. Бо саме набір чоловічих якостей,ознак та прагнень 
передбачає високий рівень мотивації до лідерства,зайняття високих посад,самореалізацію в 
кар’єрі. 
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ КЛІНІЧНОГО ІНТЕРВ'Ю, ЯК ОДНОГО ІЗ 

ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ДІАГНОЗУ 

Кожен психолог має право вибрати собі з безлічі існуючих найбільш відповідний для 

нього спосіб інтерв'ювання клієнта (пацієнта). 

На жаль, в області діагностики існує і має масу прихильників навіть в середовищі 

професіоналів діагностики психічних відхилень без інтерв'ювання. Тобто діагноз ставиться 



 186 

заочно, без безпосередньої зустрічі лікаря з передбачуваним пацієнтом. Подібна практика 

стає у наш час модною. Діагнози психічних захворювань, що виставляються на підставі 

аналізу дій людини, відомих лікареві з чуток або з вуст неспеціалістів, психопатологічні 

трактування текстів "підозрюваних" (листів, віршів, прози, кинутих колись фраз) лише 

дискредитують клінічний метод. 

Ще однією відмітною особливістю сучасної практичної психології стала 

переконаність у всесилля в діагностичному плані експериментально-психологічних методик. 

Психологи переконані, що здатні виявити психічні відхилення і відмежувати норму від 

патології за допомогою різного роду тестів. Подібна широко поширена помилка призводить 

до того, що психолог нерідко перетворює себе на ворожку, у фокусника, від якого оточення 

чекає демонстрації дива і розгадок чудес. 

Істинна діагностика як психічних відхилень, так і індивідуально-психологічних 

особливостей людини в обов'язковому порядку повинна поєднувати діагностику у вузькому 

розумінні терміну і безпосереднє обстеження психологом клієнта (пацієнта), тобто 

інтерв'ювання. 

Клінічне інтерв'ю - це метод отримання інформації про індивідуально-психологічні 

властивості особи, психологічні феномени і психопатологічні симптоми і синдроми, 

внутрішню картину хвороби пацієнта і структури проблеми клієнта, а також спосіб 

психологічної дії на людину, вироблюваний безпосередньо на підставі особистого контакту 

психолога і клієнта. 

Під час проходження практики в МСЕК №2 м. Запоріжжя, нами було проведено 

клінічне інтерв’ювання. Хворий з діагнозом «Олігофренія». 

В результаті використання даного методу ми отримали наступні дані. 

При проведенні психологічного обстеження хворий не проявляв ніякої ініціативи. В 

контакт вступав неохоче. Настрій протягом дослідження не змінювався, емоційної реакції не 

невдачу не спостерігалося.  

При виконанні цілеспрямованої діяльності часто відволікався, але повертався до 

завдання завдяки вказівкам психолога. 

При спостереженні хворий проявляв порушення цілеспрямованої мнестичної 

діяльності, в його відповідях були присутні опосередковані зв’язки, які заважали йому 

правильно виконувати завдання. Довільне запам’ятовування відрізнялося уповільненістю і 

нестійкістю. В емоційно-вольовій сфері спостерігалась незрілісь і мала диференційованість 

емоцій, домінували елементарні емоційні реакції. Швидкість і темп асоціативних процесів 

був сповільненим, мисленнєва діяльність вирізнялась ригідним характером, мислення 

конкретно-образне. Спостерігалося звуження рівня доступних узагальнень, порушення 

процесу класифікації. Хворий не міг пояснити переносний сенс прислів’їв та приказок. В 

ході проведення дослідження було виявлено, що показник IQ=50-59. Тому можна зазначити, 

що у хворого низький рівень загальних знань, примітивність інтересів. Відсутня критичність 

та самокритичність, спостерігається пасивна підкорюваність. Також у нього спостерігається 

низька мотивація до успіху, змінена структура та ієрархія мотивів. Для нього не важлива 

позитивна оцінка від оточуючих. З огляду на це, у хворого звужене коло інтересів, порушені 

вищі форми мотивації потреб. 

Проведення психологічного дослідження показує знижений темп протікання 

психічних процесів. З огляду на вищезазначене, описані параметри вказують на те, що у 

хворого низький рівень інтелекту. 

В якості висновку можна додати, що використання клінічного інтерв’ювання – це 

необхідність, яка потрібна для встановлення більш точного та якісного диференційного 

діагнозу. Ігнорувати даний метод означає незацікавленість при роботі з пацієнтом (клієнтом) 

і як наслідок – неправильний діагноз.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Основним завданням будь-якого підприємства є підвищення його успішності та 

посилення конкурентоспроможності. Основною конкурентною перевагою сьогодні стає 

високий рівень сервісу: акцент у взаєминах між продавцем і покупцем робиться не на 

предмет купівлі-продажу, а на якість обслуговування. Проблеми підвищення успішності 

професійної діяльності актуальні для будь-якого часу і будь-якої соціально-економічної 

формації, однак у кризовий період значимість їх зростає. 

У психології питання підвищення ефективності праці, співвідношення ефективності 

індивідуальної та спільної діяльності, оцінки ефективності неодноразово ставилися такими 

науковцями, як Б.Ф.Ломов (1984), А.К.Маркова (1996), Р.С.Нємов (1982, 1984), 

В.Д.Шадриков (1996) та ін. Ефективність діяльності професіоналів представлена у роботах 

акмеологічного змісту: А.А.Деркач (2006), В.Г.Зазикін (2003), Н.В.Кузьміна (1995).  

Мета статті полягає у вивченні психологічних факторів, що впливають на професійну 

ефективність працівників організації. 

Психологічне вивчення трудової діяльності дозволяє не тільки знаходити, 

обґрунтовувати шляхи, методи і засоби її вдосконалення, але також досліджувати багато 

важливих характеристик психіки людини і психологічні особливості її поведінки і відносин: 

механізми регуляції функціональних станів, розвиток здібностей, процес формування 

суб'єкта праці, становлення особистості професіонала, прояв особистісних особливостей у 

трудовій поведінці і т. д.  

Говорячи про ефективність працівника, часто мають на увазі не тільки досягнення їм 

необхідних виробничих та якісних показників, але і найбільш раціональне використання 

наявних. Отже, під ефективністю розуміється: 

- відповідність того, що робить працівник, цілям організації та встановленим вимогам;  

- виконання роботи найбільш раціональними й економічними методами (способами); 

- найбільш повне використання можливостей (здібностей, знань, умінь) працівника. 

Усі фактори професійної ефективності працівників можна розділити на дві великі 

категорії: 

1) фактори, що впливають на професійну ефективність з боку працівника: 

- здібності (обсяг і розподіл уваги, час реакції, координація рухів, емоційна стійкість, 

інтелект та ін.); 

- особисті та ділові якості; 

- мотивація (можливість задоволення значущих потреб працівника); 

- відносини з товаришами по роботі; 

- трудова етика і мораль; 

- професійні знання та навички (вимоги до профпідготовки працівників); 

- стан здоров'я.  

2) фактори, що впливають на професійну ефективність з боку організації: 

- фізичні умови праці (шум, освітленість, загазованість, вібрації та ін.); 

- діюча в організації система стимулювання праці; 

- особливості організаційної культури (культивовані в організації трудові норми, 

зразки поведінки, цінності, ставлення персоналу до роботи і організації); 

- оргструктура (сформована в організації структура управління). 

На думку А.К.Маркової до психологічних факторів можна віднести: 

-  формування і розвиток корпоративного духу організації; 

-  суспільне визнання особистої праці; 
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-  вдосконалення організації праці шляхом розширення обсягу і збагачення змісту 

роботи; 

- розробка та дотримання режиму праці та відпочинку, гігієни праці; 

- можливість професійного зростання та впевненість у майбутньому; 

- розвиток дружніх стосунків у колективі.  

Припустимо, що психологічні фактори компанії «MaxiGrandt» позитивно впливають 

на професійну успішність працівників. 

У процесі діагностичного дослідження, спрямованого на вивчення професійної 

ефективності працівників, що безпосередньо пов’язані з клієнтами організації, було 

проведено три методики: 

1. Опитувальник на вигоряння MBI, адаптований Н.Є.Водоп'янової. 

2. Визначення спрямованості особистості (Б.Басса). 

3. «Рівень суб'єктивного контролю» (РСК). 

Дослідження проводилось у меблевій компанії м.Запоріжжя. Під час аналізу методик 

було виявлено, що у більшості робітників найбільш виражена сторона «вигорання» - 

«Редукція особистих досягнень». Працівники зацікавлені у вирішенні ділових проблем, 

виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатні відстоювати в 

інтересах справи власну думку, яка корисна для досягнення спільної мети, мають високий 

рівень суб'єктивного контролю над значущими ситуаціями, розвинене почуття суб'єктивного 

контролю по відношенню до негативних подій і ситуацій, що проявляється у схильності 

звинувачувати себе у різноманітних неприємностях і невдачах. Але також за шкалою 

інтернальності у міжособистісних відносинах, у багатьох виявлено низький показник, який 

вказує на те, що працівники не схильні брати на себе відповідальність за свої стосунки з 

оточуючими, що є негативним фактором, оскільки є ризик для компанії – втрата своїх 

клієнтів. 

Отже, можна зробити висновок, що існує безліч психологічних факторів що мають як 

позитивний так і негативний вплив на професійну ефективність працівників організації. 

Можна з впевненість казати, що психологічні фактори компанії «MaxiGrandt» мають саме 

позитивний вплив на професійну успішність працівників, тобто, гіпотеза підтвердилася. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ  

ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  

Оглядаючись на досвід минулих років, робота з персоналом полягала винятково в 

заходах щодо підбору працівників. Припускається, що персонал в цій ситуації буде одразу та 

швидко виконувати поставлені перед ним завдання. Однак, на сьогоднішній день, керівники 

організацій все більше спираються на той факт, що підбір працівників – це лише мала 

частина з заходів щодо збереження конкурентоспроможності та підвищення ефективності 

організації. Таким чином, як для ефективності кожного працівника так і для організації в 

цілому, керівництво має постійно працювати над всебічним підвищенням потенціалу 

працівників. 

Теоретичну базу дослідження склали теорії та розробки в контексті проблеми 

кар’єрного розвитку персоналу (С.І. Сотнікова, Е.В. Кисельова, М.І. Захаров, М.В. Кларін, 

С.Д. Рєзнік і В.Р. Веснін), а також професійного навчання (В.І. Машурова, В.А. Бодров,  

К.А. Кравченко, О.Н. Трофимова). 

Методологічну базу дослідження склали ідеї професійного вдосконалення персоналу 

А.Я. Кібанова, Є.В. Маслова, Т.Ю. Базарова, П.О. Форсіф, І. Б. Дуракова. 

Вивчення взаємозв'язку кар’єрного розвитку персоналу та оптимізації професійного 

навчання є метою даного дослідження. 
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Як об'єкт дослідження виступає кар’єрний розвиток, в якості предмета — 

взаємозв'язок кар’єрного розвитку персоналу та оптимізації професійного навчання 

співробітника. 

Гіпотеза дослідження виступає припущення про те, що кар’єрний розвиток персоналу 

є одним з головних факторів оптимізації професійного начання, а саме: кар’єрний розвиток 

знаходиться в прямій залежності від якості професійного навчання. 

Дане дослідження має науковою новизну, тому що, незважаючи на достатню 

вивченість даної проблеми, керівники організацій все ще мало обізнані в підвищенні 

ефективності праці через вдосконалення навчання та розвиток персоналу.  

Ринкові відносини змінили ставлення до вимог щодо якісного персоналу та 

відношення до окремих параметрів цієї якості. Переконливим доказом слугує місце навчання 

в професійних характеристиках працівника. В наш час, освіта та досвід роботи є 

визначальними елементами, які вибудовують фундамент якісної робочої сили.  

Програма розвитку персоналу зводиться у більшій мірі до підвищення здібностей та 

мотивації до виконання завдання, які, в свою чергу, ведуть до підвищення продуктивності та 

збільшення цінності персоналу організації. Таким чином, заходи щодо навчання працівників 

можна розглянути як внесок у ефективність роботи організації.  

Значущість даної теми зумовлена необхідністю вивчення кар’єрного розвитку 

персоналу для досягнення цілей організації та підвищення ефективності виробництва.  

Необхідність навчання персоналу може бути викликана зовнішніми факторами 

такими як політика, економіка або країни в цілому та зміною умов всередині організації, що 

також є доказом актуальності даної теми. 

Отже, на сьогоднішній день, розвиток персоналу має бути одним з найважливіших 

напрямків з управління персоналом та факторів підвищення ефективності організації. Під 

навчанням персоналу розуміємо сукупність заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації 

та якісних характеристик робітників. З цього випливає, що потреба у вдосконаленні знань, у 

розвитку додаткових навичок та нових, інноваційних підходів до виконання поставлених 

обов’язків призводить до виконання нових функцій, заняттю нових робочих місць, а отже і 

до кар’єрного розвитку персоналу, його успішної діяльності.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ  

З ДІТЬМИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що останнім часом арт-терапія 

отримує розповсюдження як один з напрямів роботи з травмуючою ситуацією або кризисним 

станом людини, які характеризують стан українського суспільства.  

Проблеми, які переживають переселенці мають комплексний характер. Важкий 

травмуючий досвід особливо впливає на дітей, які є більш чутливими до несприятливих умов 

і ситуацій. Змінюючи постійне місце проживання вони зіштовхуються з необхідністю 

контактувати та адаптуватись з новим місцем проживання. Наслідками таких подій можуть 

бути: почуття незахищеності та безпорадності, тривога за своє майбутнє, страх змін, сором, 

занижена самооцінка, почуття провини, гнів, агресивність, відчуження від соціального 

оточення, різноманітні страхи, порушення сну, нічні жахи, психосоматичні розлади 

 [4, с.10-11]. 

Особливу увагу слід надавати такій категорії , як діти. Проблема роботи з дітьми-

переселенцями на сьогоднішній день є доволі актуальною. Багато вітчізняних та зарубіжних 

психологів вивчають вплив саме арт-терапії на психоемоційний стан дітей (Д.Калманович, 

Б.Ллойд, Р.Байєрс, А. Копитін, В. Оклендер, К. Мілютина, Т. Зінкевич-Евстигнеєва та ін.), 

зазначаючи позитивний вплив арт-терапевтичних методів. 
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 В своїй праці ,А. Копитін зазначає, що арт-терапія є міждисциплінарною галуззю 

знань, з’єднуючою в собі різноманітні дисципліни – психологію, медицину, педагогіку, 

культурологію та інші. Її основою виступає художня практика, оскільки в ході арт-

терапевтичних занять клієнти залучаються в образотворчу діяльність. Він пропонує 

розглядати арт-терапію як сукупність психологічних методів впливу, здійснюваних з метою 

лікування, психокорекції, психопрофілактики, реабілітації осіб з різними фізичними 

недоліками, емоційними і психічними розладами, а також представників груп ризику [2]. 

Метою роботи є показати, що арт-терапевтичні технікі можуть бути використані в 

багатьох ситуаціях: внутрішні конфлікти, кризові стани, травми, втрати, психоматичні та 

невротичні розлади, ПТСР, та інше. 

Виклад основного матеріалу. Арт-терапія створює можливість для занурення в 

травмуючі хвилювання, також для актуалізації ресурсних станів, і для інтеграції і 

трансформації набутого досвіду. Коли дитина малює, вона усвідомлює свої переживання, що 

допомагає в подальшому в опрацюванні проблеми. Невербальне спілкування – є одним з 

головних пріоритетів арт-терапії. Це також допомагає в налагодженні контакту дитини і 

терапевта.  

О. Тараріна виділяє наступні положення в арт-терапії:  

1. В силу своєї ресурсності арт-терапія близько орієнтована на побудування рішень, 

ніж на повернення до проблеми. 

2. Арт-терапія здебільшого орієнтує людиу на "починання", ніж на "закінчення". 

3. В процесі арт-терапевтичної діяльності людина формує орієнтацію на творення, 

уникаючи позицій "самозвинувачення". 

4. Арт-терапія здатна ініціювати в людині процеси самодопомоги, самозцілення, 

саморозвитку [3, с.9]. 

Якщо спиратись на різні арт-терапевтичні підходи, можна зазначити, що оказуючи 

психологічну підтримку для дітей-переселенців можна вживати різноманітні форми роботи: 

ізотерапія, казкотерапія, музична терапія, пісочна терапія, тілесна терапія, колажування, 

куклотерпія та ін. 

Е. Ейдмілер зазначає, що отримуючи позитивне підкріплення від психолога, діти 

доволі швидко пристосовуються до роботи, починають малювати впевнено і самі дають усні 

або письмові коментарі до малюнків [1, с.238-239]. На такий спосіб створюються умови для 

зняття зовнішніх перешкод на дорозі розгортання інтропсихічних конфліктів, що є важливою 

метою психодинамічного підходу до корекції особистості дитини. Втілення в малюнках 

важких життєвих ситуацій та хвилювань та складання з них розповідей про їх зміст і діалозі 

психолога з дитиною дозволяє дитині за допомогою візуалізації не тільки описати словами і 

усвідомити свої проблеми, але також розділити їх з іншою людиною. Дитина переносить на 

папір своє хвилювання, напругу, вчиться за допомогою слів диференціювати і узагальнювати 

хвилювання, розповідати співрозмовнику про те значуще, що відбувається в його житті [1, 

с.238-239]. 

Слід зауважити, що в роботі з дітьми-переселенцями доречно застосовувати такі 

техніки як: «Акватіпія», «Автопортрет в повний зріст», «Квадрати», «Мій всесвіт», та ін. 

Малювати можна за допомогою гуаші, масла, пензлів або руками, можна створювати 

терапевтичні казки згідно проблеми або запита дитини, опрацьовувати травматичні події 

через пісочну терапію або тістопластику, що сприяє вияву пригнічуваних та неусвідомлених 

почуттів пов’язаних з травмою і дозволяє трансформувати ці почуття в образну форму.  

Узагальнюючи вищесказане, можна казати, що арт-терапію потрібно застосовувати в 

роботі з особами, які пережили травмуючу ситуацію, зокрема, дітьми-переселенцями. В 

процесі терапії відбувається сублімація, що дозволяє переправити енергію психіки від 

травмуючого фактора до творчості, яка дозволяє віднайти ресурси для подальшого 

подолання внутрішніх конфліктів. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У СУЧАСНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇЇ 

Наша країна знаходиться у край скрутному економічному та суспільному становищі. 

В умовах нестачі коштів у організації на перше місце як стратегічний ресурс виходить її 

персонал. Виходячи з цього одним з центральних напрямків психологічного супроводу 

персоналу є формування високого рівня лояльності співробітників до організації. Лояльні 

співробітники працюють ефективніше, відповідально ставляться до своїх трудових 

обовязків, легше сприймають і погоджуються з рішеннями керівництва, можуть працювати в 

гірших умовах, позитивно відносяться до своєї організації та розділяють її цінності, 

демонструють менший відсоток абсентеїзму, з розумінням відносяться до проблем 

організації, більш стійкі до переманювання компаніями-конкурентами, зловживання 

службовим становищем. 

Метою нашої роботи є аналіз основних факторів, які впливають на формування 

лояльності співробітників організації. 

Розробкою проблеми лояльності співробітників займалися такі дослідки як 

М.І.Магура, А. Ковров, К. В. Харський, В. Доміняк., а серед іноземних вчених Р. Маудей, 

Дж. Мейєра і Н. Аллен, Г. Беккер, Р. Кантер. 

Лояльність – це характеристика, що визначає прихильне відношення співробітника до 

організації, а також включає в себе схвалення і внутрішнє прийняття цілей, цінностей, норм, 

правил організації, а також готовності слідувати їм.  

Дж. Мейєр виділяє чотири основні групи факторів які впливають на лояльність 

співробітників: досвід роботи, відповідність цінностей, організаційна підтримка і 

організаційна справедливість. 

Досвід роботи сильно впливає на афективну складову лояльності, при цьому найбільш 

вона проявлена у тих співробітників, чий повсякденний досвід сприяє формуванню почуття 

комфорту (рольова визначеність, гарні міжособистісні відносини на роботі, здоровий 

психологічний клімат в колективі) і компетентності (відповідні рівні складності завдань і 

особистої відповідальності). 

Організаційні цінності відображають сутність бізнесу, продукції або послуг, шляхів 

збуту виробленої продукції і послуг, способів поводження з співробітниками. Співробітники 

будуть більш лояльні до організації, коли їх цінності сумісні з цінностями організації, а 

також коли співробітники можуть задовольнити особистісні та професійні потреби в процесі 

роботи в організації.  

Співробітники будуть більш лояльні по відношенню до організації, якщо вона лояльна 

по відношенню до них. Зазвичай лояльність організації по відношенню до співробітників 

розглядається як забезпечення гарантії зайнятості та підтримки співробітників. Важливою 

складовою лояльності є оцінка співробітниками того, наскільки організація зацікавлена в їх 

благополуччі. Відчуття підтримки формується на основі повсякденного досвіду за 

допомогою відповідної політики щодо персоналу. Ця політика повинна включати: чесні та 
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відкриті відносини між роботодавцем та робітником, атмосферу довіри, взаємоповаги та 

співробітництва, можливість отримати співробітником якісний зворотній зв'язок та бути 

почутим.  

Люди розраховують на справедливе поводження з ними і цінують його. Звичайно, на 

відчуття справедливості впливає розподіл значущих для співробітника ресурсів (прозора 

система розподілу заробітної плати, кар’єрне зростання та ін.). При цьому в значній мірі на 

це відчуття впливають не самі ресурси або їх розмір, а спосіб, яким ці ресурси розподілені. 

Навіть рішення, що ведуть до негативних наслідків (зниження зарплати, втрата роботи), 

будуть прийняті з мінімальним впливом на лояльність, якщо вони проводяться справедливо 

(без упередженості). Співробітники також очікують, що з ними будуть поводитися гідно і з 

повагою. 

Не менш значущим фактором є зміст роботи, умови та характеристика праці, яку 

виконує співробітник. Але тут є і протилежний взаємозв'язок: співробітники з високим 

показником лояльності, можуть працювати у гірших умовах праці, або виконувати менш 

цікаві, монотонні завдання за умови необхідності цього для організації.  

В цілому усі вище перераховані фактори є відображенням рівня корпоративної і 

сформованості корпоративної культури в організації, і чим на більш високому і якісному 

рівні вона сформована, тим більш високою буде лояльність співробітників. 

То ж при розробці програми формування лояльності в першу чергу слід звернути 

увагу на такі аспекти: побудову відносин взаємодовіри та підтримки між співробітником та 

керівництвом, розробку прозорої та справедливої системи матеріальної винагороди, 

створення благо сприятливого психологічного клімату та комфортних умов праці для 

працівників, розвиток та підвищення їх рівня корпоративної культури. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИСТОСТІ 

СПІВРОБІТНИКА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Професійна діяльність людини обумовлює необхідність її відповідності до певних 

вимог з боку тієї посади, яку вона обіймає. У сучасних умовах професійної діяльності у 

керівників більшості організаційних структур постає питання необхідності психологічного 

забезпечення максимальної ефективності професійної діяльності працівників. Зокрема, ці 

питання стосуються кадрових служб організацій.  

Проблема складання психологічного портрету особистості працівника описана в 

роботах М. Вересова, Н. Нагібіної, Г. Асанової, М. Мурашко, М. Шоу, М. Тутушкіної,  

Б. Ананьєва, С. Шекшні, Т. Базарова, Є. Ільїна, О. Свергуна, Ю. Пасса, Д. Дьякової,  

А. Новикової, Є. Клімова. Представленими науковцями було розглянуто питання складання 

психологічного портрету особистості співробітників, зокрема, приведено комплекс 

психологічних якостей, які є значущими для успішного здійснення професійної діяльності. 

Метою статті є виклад результатів нашого емпіричного дослідження психологічного 

портрету особистості співробітника підприємства. 

Однією із сучасних технологій роботи спеціалістів із психологічного супроводу 

персоналу є складання психологічного портрету особистості працівника. Проаналізувавши 

наукові психологічні джерела, на наш погляд, можна визначити психологічний портрет 

особистості працівника, як якісну, комплексну психологічну характеристику особистості 

працівника, що розкриває його внутрішній світ і дає можливість спрогнозувати його 

стратегію поведінки. Одним із відомих у сучасній психології підходів до складання 

психологічного портрету особистості є блочний підхід, який припускає виявлення і 

виокремлення окремих блоків, складових компонентів особистості, а саме спрямованість 

особистості, її характер, вищі психічні функції (мислення, увага). На наш погляд, блочний 
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підхід є найбільш вдалим для складання психологічного портрету особистості працівника, 

зокрема, ми припустили необхідність включення до нього таких складових, як соціально-

демографічні дані (прізвище, ім’я та по-батькові, стать, вік, посада, освіта). 

Дослідження було проведено на базі підприємства «MaxiGrandt».  

Об’єктом дослідження є психологічний портрет особистості співробітника. 

Предмет роботи – дослідження особливостей психологічного портрету особистості 

співробітника приватного підприємства. 

Гіпотеза дослідження – психологічний портрет особистості співробітника, який 

обіймає посаду «Інженера-технолога» повинен відповідати моделі ідеального співробітника 

на цій посаді. 

Для перевірки гіпотези нами було побудовано модель ідеального інженера-технолога, 

яка включає необхідні здібності (організаторські, комунікативні, аналітичні, твердість 

характеру, стійкість і концентрація уваги) та особистісні якості (самостійність, 

відповідальність). 

Відповідно до моделі ідеального інженера-технолога ми застосували в дослідженні 

батарею діагностичних методик. Досліджуючи особистість інженера-технолога за 

допомогою методики «Індивідуально-типологічний опитувальник» Л. Н. Собчик ми 

отримали дані, за якими можемо стверджувати, що результати дослідження є достовірними, 

оскільки шкала брехні показала 3 бали (далі б.), що припустимо і шкала агравації (0) – 

відсутня соціальна бажаність. Виявлена виразність таких характеристик, як комунікативність 

(6 б.), лідерські якості (6 б.), що пов’язано з характером професійної діяльності. В цілому 

особистість є гармонійною. 

Дослідивши особистість інженера-технолога за методикою «Психологічний портрет 

співробітника» Д. Олдхема та Л. Моріса ми отримали дані, які представили на графіку 1.  

 
Графік 1. Крива профілю особистості інженера-технолога 

Здійснивши аналіз кривої профілю особистості інженера-технолога, ми виявили тип 

особистості, який є домінуючим (Авантюрний – 10 б.), який характеризується відсутністю 

страху здійснювати у професійній діяльності небезпечні кроки, йти на ризик, наявністю 

власної системи цінностей, комунікативністю, прагненням впливати на людей. Риса, якою 

даний тип особистості відрізняється від інших є помірне хвилювання за роботу, орієнтація на 

власні здібності, винахідливість. Також відмічаються риси Одинокого типу особистості (6 

б.), а саме спостережливість і самостійність. 

В результаті проведення методики, спрямованої на виявлення «Комунікативних та 

організаторських схильностей (КОС-2)» ми вивили коефіцієнт комунікативних схильностей 

(Кк = 0,65), що відповідає середньому рівню прояву, а також коефіцієнт організаторських 

схильностей (Ко = 0,75), що відповідає високому рівню прояву. 

Дослідження особистості інженера-технолога за методикою «Коректурна проба» дало 

нам можливість виявити показник концентрації уваги (90%), що відповідає високому рівню; 

стійкість уваги (13 б.), що відповідає рівню вище середнього. 

Далі було сформовано психологічний портрет особистості співробітника. 

Психологічний портрет особистості співробітника 

Стать: чоловіча.    
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Вік: 33 роки.     

Освіта: вища.  

Посада: інженер-технолог. 

Для особистості досліджуваного характерно такі характеристики, як: 

комунікативність, лідерські якості, відсутність страху здійснювати у професійній діяльності 

небезпечні кроки, йти на ризик, наявність власної системи цінностей, помірне хвилювання за 

роботу, орієнтація на власні здібності, винахідливість,спостережливість, самостійність, 

організаторські здібності, високий рівень концентрації уваги, рівень стійкості уваги вище 

середнього. 

Підсумком нашої роботи є здійснений аналіз складання психологічного портрету 

особистості працівника у роботі організаційного психолога, а також сформований 

психологічний портрет працівника, який обіймає посаду «Інженер-технолог». В результати, 

ми можемо стверджувати, що психологічний портрет особистості працівника відповідає його 

ідеальній моделі (організаторські, комунікативні, аналітичні здібності, високий рівень 

стійкості та концентрації уваги, самостійність, відповідальність). 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕГОЦЕНТРИЗМ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

Проблема егоцентризму у дітей до сіх пір є актуальною. Вивчення цього аспекту 

інтелектуальної та особистісно-афетивної сфери залишається важливим як для психологів, 

так і для педагогів, але знання основних проявів егоцентризму у дітей дошкільного віку 

найбільш корисним буде для батьків, які стикаються з цією проблемою у повсякденному 

житті і в процесі виховання дитини. 

Важливе місце у вивченні феномена егоцентризму займають теоретичні положення 

Ж.Піаже, Е. Еріксона, Ф.Елкінда та ін. Використовуються теоретичні уявлення 

Г.М.Андрєвої, А.А.Бодальова, В.Н.Мясищева, ідеї конструктивізму і особистісних змін 

(П.Вацлавік, К.Роджерс). Термін "егоцентризм" ввів в психологію Жан Піаже [3] для опису 

особливостей мислення, характерного для дітей у віці до 8-10 років. Егоцентризм − це 

нездатність або небажання індивіда розглядати іншу, ніж його власну, точку зору, як варту 

уваги. Сприйняття своєї точки зору, як єдиної існуючої. Дитина вважає, що інші розуміють 

його так само, як він себе, і тому не намагається зробити своє повідомлення зрозумілим 

співрозмовнику. Крім «центрації сприйняття» було встановлено, що для мислення маленьких 

дітей характерні такі феномени:  

- синкретизм (нерозчленованість дитячого мислення);  

- трансдукція (перехід від частного до частного, минаючи загальне); 

- артіфіціалізм (штучність, «вигаданість» світу);  

- анімізм (приписування властивостей людей неживим предметам);  

- нечутливість до логічних суперечностей; 

- феномен неузгодженості обсягу і змісту; 

- відсутність уявлення про збереження кількості. 

Л.С. Виготський зазначав, що розвиток мислення та мови у дітей тісно пов'язаний з 

егоцентричною мовою  проміжною між гучною усною мовою і мовою внутрішньою [2]. Т.І. 

Пашукова звертає увагу на те, що експериментальні дослідження Л. С. Виготського 

переконливо розкрили залежність величини егоцентризму мислення та мови від соціальної 

ситуації, від її суб'єктно-комунікативного змісту. Це дає їй підставу висунути гіпотезу про 

те, що найважливішою функцією егоцентризму у мові дитини є функція соціально-

психологічного самоствердження особистості, що формується [4]. 
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Дж. Гібсон виступав проти приписування егоцентризму дітям. Він досліджував 

сприйняття у дітей і дорослих і виявив, що здатність «увійти в становище іншої людини» 

(тобто здатність до децентрації) властива дітям майже так само, як і дорослим [1]. 

М.Маратсос і М.Хьюз видозмінили завдання «піажевского типу». Зберігаючи логіко-

структурний («піажевское») зміст, вони наблизили форму цих завдань до життєвого досвіду 

дитини, до його реальної мотивації. У результаті рівень егоцентризму у дітей різко знизився 

[4].  

М.Доналдсон вказує, що в дослідженнях Ж.Пиаже діти не цілком розуміли, що їх 

просили зробити, а тому експерименти з завданнями Піаже виявляли не так егоцентризм 

дітей, скільки дослідний егоцентризм дорослих. Тобто дослідження ставлять під сумнів 

егоцентризм мислення дошкільнят [4]. 

Один з механізмів подолання егоцентризму є децентрація, що характеризує перехід 

від доопераціонального інтелекту до стадії конкретних операцій і поява відповідних цій 

стадії логічних структур. Джерелом децентрації виступає безпосереднє або интеріоризоване 

спілкування з іншими людьми в ході якого відбувається зіткнення суперечливих точок зору, 

що спонукає суб'єкта до перетворення сенсу образів, понять і уявлень. Формування у дитини 

логічних операцій передбачає вміння орієнтуватися у властивостях предмета, об'єднувати 

предмети по виділеному властивості, абстрагуватися від інших властивостей, а це в свою 

чергу передбачає розвиток децентрації. 

Грунтуючись на теорії діяльності О.М. Леонтьєва і досліджуючи «феномен центрації» 

(егоцентризму), Д.Б. Ельконін показав, що для його подолання необхідні перетворення не 

стільки інтелектуального, скільки соціального типу, і це подолання може відбуватися у 

рольовій колективній грі − провідному типі діяльності дошкільника [5]. 

Отже в основі егоцентризму лежить нерозуміння людиною того, що можливе 

існування інших точок зору, а також упевненість, що психологічна організація інших людей 

тотожна його власної. Основними показниками інтелектуального егоцентризму у дітей є 

синкретизм, трансдукція, артіфіціалізм, анімізм та ін. Основними засобами подолання 

егоцентризму є децентрація, формування у дитини логічних операцій, а також колективна 

гра. 
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ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Аналізуючи лояльність персоналу варто відзначити, що вона може стосуватися 

підприємства в цілому, безпосереднього начальника або ж головного керівника, а також 

розглядатися з позиції працівників та позиції підприємства. 

Серед вчених є такі (Джон В. Ньюстром, Кейт Девіс, Гарі Д. Блау ), що оцінюють 

поняття лояльності, з точки зору рівня залучення працівників до трудового процесу, тобто 

«ступеня, в якому працівники віддаються роботі, витрачають на неї час та енергію, 

сприймають її як частину свого життя» , та зобов’язання перед організацією: «рівень 

зобов’язань відображає віру працівника в місію і мету фірми, бажання внести свій внесок в її 



 196 

процвітання і намір працювати в ній» . На противагу їм, М. Армстронг, в своїх роботах 

приділяє увагу розгляду такого поняття, як «прихильність» і пов’язує його з відданістю. Так, 

«прихильність – це стан, за якого дії людини залежать від переконань, які підтримують його 

діяльність і його власну причетність»; при цьому «прихильність складається з трьох 

компонентів: ототожнення себе з цілями і цінностями організації, бажання бути часткою 

організації та бажання проявляти зусилля від імені організації». 

Мета статті полягає у вивченні формування лояльності персоналу в організації.  

З позиції співробітників лояльність персоналу розглядається через призму чотирьох 

основних чинників: досвід роботи, відповідність цінностей, підтримка організації, 

організаційна справедливість. Основним моментом в ідентифікації лояльності є дії людини, 

що здійснюються нею в процесі роботи . 

З позиції підприємства лояльність може розглядатися через наступні складові: 

відношення до підприємства і поведінка співробітника, кадрова безпека, економічна 

ефективність персоналу. З точки зору системи управління персоналом підприємства поняття 

лояльності персоналу розглядають як міру внутрішньої готовності до захисту його інтересів, 

виявлення нелояльних співробітників. Визначальними чинниками виступають особиста 

зацікавленість персоналу і потенціал лояльності. При цьому міра особистої зацікавленості 

пов’язана з мотивацією людини до виконання своєї роботи, виконання співробітниками 

підприємства необхідних дій з максимальною продуктивністю. Саме прагнення персоналу до 

максимальної продуктивності сприяє збільшенню доходів і зменшенню витрат підприємства 

за рахунок генерування нових ідей і ентузіазму, що особливо важливо зараз, під час 

динамічного економічного розвитку 

У широкому розумінні лояльність персоналу можна розглядати як вірність працівника 

своїй організації. Високий рівень лояльності персоналу є важливим фактором зміцнення 

кадрової безпеки, оскільки лояльний працівник цінує своє робоче місце саме в цій компанії, 

проявляє бажання працювати на благо організації, є ініціативним та активним у вирішенні 

поставлених завдань, сприяє розвитку і підтримці корпоративної культури та відданому 

ставленню до організації. 

Формування лояльності персоналу є важливим завданням для будь-якої компанії, що 

дбає про свою ефективність та довготривалу перспективу розвитку. Важливим рівнем 

лояльності, є лояльність на рівні переконань і цінностей. Працівники з таким рівнем 

лояльності є набагато стійкішими до спокус, їх складно переманити в іншу компанію, вони 

максимально віддають себе роботі, є ініціативними та активними у вирішенні завдань та 

покращують діяльність підрозділу та організації в цілому.  

Система заходів з управління лояльністю персоналу повинна бути зорієнтована на 

забезпечення сприятливих умов праці, позитивного психологічного клімату в колективі, 

розвиненої корпоративної культури та ефективної системи мотивації. Необхідно залучати 

працівників до вирішення проблем фірми, це сприятиме тому, що співробітник відчуватиме 

свою цінність та значимість для організації. Важливо, щоб працівники могли простежити й 

переконатися, як відсоток їх особистого внеску в життя компанії оцінюється й 

винагороджується. 

Зміцнення лояльного ставлення працівників до організації сприятиме зростанню 

якості і продуктивності праці, відповідальності співробітників, рівня згуртованості та 

дисциплінованості трудового колективу, підвищенню трудової мотивації працівників, рівня 

активності та ініціативи, а також забезпеченню творчого підходу працівників та адекватної 

оцінки роботи. 

Лояльність персоналу до організації формується завдяки особистому сприйняттю 

працівниками різних організаційних ситуацій, а також попереднього поведінкового досвіду, 

існуючих цінностей. Організаційна лояльність пов’язана з власними очікуваннями 

працівника, що відображають мотиви професійної діяльності протягом роботи в організації. 

Організація, яка зацікавлена у лояльності персоналу повинна створювати певні умови для 

формування та підтримування лояльності працівників. 
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За допомогою розробки і реалізації заходів щодо управління лояльністю персоналу на 

підприємстві вирішується низка важливих завдань, які не лише сприяють зміцненню 

кадрової безпеки організації, а й підвищують ефективність господарської діяльності компанії 

в цілому. 

Таким чином, керівництву фірми організації необхідно усвідомлення того, що 

лояльність співробітників є одним з найважливіших джерел прибутку організації. Лояльність 

- це готовність співробітника частину свого життя присвятити компанії і разом з нею йти до 

довгостроковим цілям. Максимальна ефективність і працездатність співробітника - це 

прямий зв'язок з приростом прибутку компанії.  
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ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ НА 

СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ 

Конфлікти у сучасних організаціях створюють додаткові труднощі при вирішенні 

проблем управління. Конфліктні ситуації виникають доволі часто і можуть переходити у 

серйозні конфлікти як між керівниками та підлеглими, так і між самими підлеглими. Але 

конфлікти, які носять міжособистісний характер, у багатьох випадках залишаються 

невирішеними, тому що значний вплив має емоційна сфера та індивідуально-типологічні 

особливості опонентів. Це підтверджується плеядою дослідників, наприклад, Гришиною 

Н.В., Альтшулером А.А., Столяренко Л.Д., Громовою О.Н., такого ж висновку дійшли й 

керівники багатьох підприємств. Тож, це серйозно ускладнює роботу не лише керівників 

організації, але й самих робітників. 

Одним з актуальних напрямів досліджень у сучасній психології є вивчення 

особливостей людей, які впливають на виникнення конфлікту. Дослідження того як група чи 

особистість сприймає та визначає окремі характеристики складних ситуацій, має важливе 

практичне значення, так як дозволяє прогнозувати ставлення людини до нестандартних 

(конфліктних) ситуацій, а також її поведінку в них. 

Тож, ми постановили собі за мету виявити та дослідити вплив індивідуально-

типологічних особливостей персоналу на стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Об’єктом дослідження визначили стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях, а 

предметом – роль індивідуально-типологічних особливостей у стратегіях подолання 

конфліктів. 

Висунули таке припущення – значну роль у виборі стратегії подолання конфліктних 

ситуацій, – а саме стратегія компромісу – буде відігравати така типологічна особливість як 

сензитивність. 

Індивідуально – типологічні характеристики осіб, зазначають, що сензитивність тісно 

пов'язана з підвищеною й тонко диференційованою чутливістю людини відносно різних 

нюансів середовищного впливу, з реакцією на емоційну теплоту або холодність 

психологічного мікроклімату. Ця індивідуально-типологічна характеристика формує 

залежний паттерн характеру й включена в структуру слабкого типу реагування, для якого 

характерна виражена залежність від зони афіляції.  

Тобто вищезазначена характеристика є, на наш погляд, чудовим підтвердженням 

особистісної налаштованості та схильності до вибору стилю компромісу у напружених 

ситуаціях, якими є безпосередньо конфлікти. 

Однак, можемо констатувати, що у процесі нашого дослідження ми виявили, що між 

стилем поведінки у конфліктній ситуації, а саме компромісом, та індивідуально – 

типологічною особливістю – сензитивністю – є сильний прямий зв'язок. Тож, наша 

експериментальна гіпотеза, яку ми висували підтвердилася. 
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Одержані дані щодо взаємозв’язку індивідуально-типологічних якостей особистості зі 

стратегіями подолання конфліктів допоможуть покращити складні умови, що склалися на 

деяких підприємствах. Також дозволять спрогнозувати певний вибір стратегії виходу з 

конфліктної ситуації залежно від індивідуальних особливостей персоналу. Усе це дозволить 

ефективніше виконувати роботу психолога на підприємстві опрацьовуючи проблеми 

менеджерів різних рівнів. 

Маючи, наприклад, данні щодо впливу статевих та вікових особливостей людей на 

виникнення конфліктних ситуацій, психолог та/або керівник, між тим, володіє інформацією 

о можливих суб’єктивних причинах конфліктів у своєму колективі. Подібна інформація 

вскладчину зі знаннями особистісних особливостей персоналу надає психологу та/або 

керівникові можливість втілювати індивідуальний підхід до кожного з них. 

Найбільш далекоглядні керівники фірм мають використовувати методи та процедури 

наукової психології та кадрового менеджменту, за допомогою яких можна досить швидко, 

надійно та всебічно оцінити можливість виникнення конфлікту, скласти його психологічний 

портрет та обрати найбільш ефективну технологію керування конфліктом (отримувати 

користь для бізнесу з конструктивних свідомих конфліктів та придушувати деструктивні 

конфлікти). 
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ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ  

З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Як показує аналіз психолого-педагогічної літератури, в останні роки помітно 

збільшилась кількість дітей затримкою психічного розвитку, більш того, затримка 

психічного розвитку є однією із найпоширеніших аномалій психіки у ранньому онтогенезі. 

Психологи відзначають велику кількість чинників, які впливають на фізичне та психічне 

здоров’я, а також обумовлюють різноманітні розлади психіки у таких дітей.  

Комплексне вивчення затримки психічного розвитку як специфічної аномалії 

дитячого розвитку було розпочато у вітчизняній дефектології в 60-ті роки минулого 

сторіччя. Перші узагальнення клінічних даних про дітей із ЗПР були представлені у роботах 

Т.А. Власової, М.С. Певзнера, К.С. Лебединської, В.М. Лубовського [1]. 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – це уповільнення темпів розвитку, яке 

виражається в недостатності загального запасу знань, незрілості мислення, переважанні 

ігрових інтересів, швидкій перенасичуваності в інтелектуальній діяльності. 

Причини які зумовлюють затримку психічного розвитку у дітей: 

• несприятливі умови виховання; 

• спадковість; 

• ускладнені пологи; 

• довготривалі хронічні захворювання у ранньому дитинстві; 

• порушення функціонування мозку, що виникають ще під час 

внутрішньоутробного розвитку [2]. 

Для дітей з порушенням інтелектуального розвитку характерні такі прояви 

емоціонально-вольової дисгармонії як: імпульсивність, тривожність, психічна 

неврівноваженість, збудливість, не здатність до вольових зусиль.  

Підлітковий вік - це пора важливих змін в особистості дитини, при нормальному 

онтогенезі цей період протікає проблематично в усіх відношеннях, при ЗПР можливі більш 

серйозні відхилення. Період статевого дозрівання характеризується підвищенням рівня 

гормонів, а це в свою чергу призводить до порушення нервових процесів. Як наслідок, у 

підлітка можливі наступні прояви в поведінці: часта зміна настрою, депресія, непосидючість, 
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погана концентрація уваги, дратівливість, імпульсивність, тривога, агресія і проблемна 

поведінка [3]. 

Афективна сфера охоплює різні форми емоційної організації поведінки (В.В. 

Лебединський ). 

Розлади афективної сфери можуть стати причиною розвитку психічної декомпенсації. 

Агресивна поведінка - одна з найбільш поширених форм психічної декомпенсації, 

результатом якої є загальна афективна дезадаптація особистості підлітка з порушенням 

інтелекту (Т.Н. Павлій, Н.Я. Семаго). 

Спочатку хотілось би дати визначення поняттю агресивність, аби відрізнити його від 

«агресії». Отже, агресія (з лат. aggredi — нападати) – цілеспрямована деструктивна 

поведінка, яка протирічить нормам та правилам співіснування людей у соціумі, завдаючи 

шкоди об’єктам нападу у вигляді фізичної шкоди, переживань, страху, пригніченості і т.д. [4] 

Агресивність же, є властивістю особистості, яка виражається у готовності людини до агресії. 

Агресивність у психічному розвитку підлітка може виступати у ролі дестабілізуючого 

фактора, який допомагає контролювати та регулювати власні психічні стани та поведінкові 

реакції.  

Що стосується досліджень дитячої агресивності, то вони здебільшого були 

орієнтовані на пошук часткових причин агресивної поведінки. Автори майже не приділяли 

уваги характеристиці агресивного суб'єкта як цілісного феномена, що інтегрує в собі як 

внутрішні, так і зовнішні впливи. Також важливо зазначити, що у наукових працях 

здебільшого вивчалися особливості агресивної поведінки у підлітків з особистісними 

розладами та психопатологічними відхиленнями (І.В. Жданова, О.Н. Стаценко).  

Тому проблема агресивності у підлітків з затримкою психічного розвитку є 

малодослідженою. Підсилює гостроту проблеми те, що деякі з таких дітей навчаються у 

спеціалізованих закладах, окремо від родини і тому, вивчення впливу соціального оточення 

на дитину має велике значення. Адже досі вченими не було точно виявлено, які витоки має 

дитяча агресивність і чим вона здебільшого зумовлена: генетичними факторами, або 

соціальним оточенням у якому дитина зростає.  

А отже, агресивна поведінка підлітків з порушенням інтелекту - це багатоаспектний 

феномен, який потребує всебічного вивчення. Особливої уваги потребує проблема впливу 

соціального оточення на агресивність дітей з затримкою психічного розвитку, яку варто 

ретельно аналізувати та вивчити. 
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АГРЕСІЯ.ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Слово «агресія» походить від латинського «aggressio», що означає «нападати». 

Поняття «агресія» має дуже широке значення,бо воно не зводиться до фізичного насилля 

однієї людини над іншою. Агресія – це фізична або словесна поведінка людини, спрямована 

на пошкодження або зруйнування.  



 200 

С.Ю.Головін визначає агресію як «індивідуальну, або колективну поведінку, або дію, 

яка спрямована на знищення іншої людини чи групи. Служить формою відреагування 

фізичного і психічного дискомфорту, стресів, фрустрацій». Це поняття означає атаку нашої 

енергії над чимось. Вона приймає самі різні форми і приходить то у вигляді прихованого 

наміру,то у вигляді руйнування. У випадку, якщо агресія виявляється в найбільш 

екстремальній і соціально неприпустимій формі, вона переростає у насильство. Отже, 

узагальнюючим в усіх цих визначеннях є те, що агресія є руйнуючою, вона спрямована на 

нанесення шкоди іншим. 

Але також треба слід розрізняти термін «агресія» і «агресивність». Бо агресія – це 

специфічна форма поведінки, яка трактується як процес, що має специфічну функцію і 

організацію. Агресивність же розглядається як психічна якість особистості. терміном 

«агресивність» визначають ситуативну, або особистісну схильність до руйнуючої поведінки. 

Н.Д.Левітов описав стан агресивності як стенічне переживання гніву з втратою 

самоконтролю. 

Досі поняття «агресія» і «насильство» ототожнювалися в суспільній свідомості як на 

побутовому рівні,так і на рівні наукового мислення. Але у сучасності,вже розділили ці 

поняття. Проблема агресії є дуже актуальною у наші дні. З кожним роком агресивних дітей 

стає все більше та більше. З такими дітьми дуже важко працювати вчителям та вихователям. 

Агресія має такі ключові причини: прагнення отримати бажане;прагнення до 

домінування;помста;захисна реакція; підкреслення власної переваги. Що до агресивної 

поведінки у дітей,то до чинників належать: відсутність навиків самоконтролю; низька 

самооцінка; проблеми у стосунках з однолітками; низький рівень розвитку комунікативних 

навиків та інтелекту. 

Є такі види агресії:  

1. За спрямованістю: - Агресія спрямована назовні; Аутоагресія – спрямована на себе; 

2. За метою: - інтелектуальна агресія; ворожа агресія; 

3. За методом вираження: - фізична агресія; вербальна агресія; 

4. За ступенем виразності: - пряма агресія; непряма агресія. 

5. За наявністю ініціативи: - ініціативна агресія; оборонна агресія; 

У даній роботі вивчається проблема агресії та її профілактика у дітей молодшого 

шкільного віку. Мета роботи полягає в тому щоб виявити дітей з високим рівнем агресії,та 

запобігти її подальшого розвитку за допомогою профілактики. 

Були поставлені такі задачі: повне ознайомлення з проблемою; з’ясування причини 

винекнення агресивної поведінки у дитини; провести методики які покажуть повну 

характеристику поведінки дітей; розробити профілактичні рекомендації; сформулювати 

висновки. 

 Практична діагностика була проведена в клубі науково-технічної творчості молоді 

«Політ» м. Запоріжжя. У ході діагностичного обстеження дітей було досить чітко виявлено 

двоє дітей з досить виявленою прямою агресією та вербальною агресією. Це було виявлено 

за такими проективними методиками як «Кактус», дитяча підбірка методики Розенцвейга та 

за опросником Баса,Даркі. За останньою методикою у цих двох дітей були високі показники 

по таким шкалам як – косвенна агресія, вербальна агресія та негативізм. 

Таким чином було виявлено тільки двох дітей з високим рівнем агресії. 

Але можна попередити деяким чином агресивну поведінку дитини.  

По перше: варто відмовитися від вимог,що може межувати з теранією, бо це може 

тільки посилити схильність дитини до агресії. 

По друге:треба стежити за своєю поведінкою.Реакція на агресивну поведінку має бути 

поступове формування довірливих та щирих відносин з дитиною. 

По третє: треба навчати дитину виражати гнів в адекватній формі. Навчати володіти 

собою у будь-якій ситуації. Формувати емпатію.  
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ЗАЛУЧЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПОКАЗНИК ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦЕЮ 

З початку створення будь-якої організації постає велика кількість питань стосовно 

ефективної роботи персоналу. У зв’язку з цим постає не менш значуще питання залученості 

самих працівників. Від яких параметрів відходить працівник, щоб дійсно мати це бажання 

«залученості»? Під залученістю розуміють сприйняття роботи як першої по важливості 

справи, прийняття і зацікавленість у найкращих результатах, прагнення удосконалювати і 

оптимізувати трудовий процес. 

Наука пояснює поняття «задоволеність працею» як емоційну реакцію людини на 

робочу ситуацію. 

«Залученість» і «задоволеність» - це взаємозалежні явища, критерії оцінки яких багато 

в чому перетинаються і співпадають. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Д. Шульц, С. Шульц в книзі «Психологія і 

робота» розглядають поведінку працівника у зв'язку з задоволеністю роботою і відзначають 

наступні моменти [3]: 

1) продуктивність праці вище; 

2) працівник схильний допомагати іншим співробітникам; 

3) рівень прогулів нижче; 

4) плинність кадрів нижче. 

Всі ці 4 аспекти є показниками високої залученості співробітників до праці в 

організації. Мотивація, задоволеність працею і заробітна плата корелюють між собою. Багато 

в чому мотивація і задоволеність залежать від ступеня залученості працівника в трудовий 

процес. Залученість в роботу - міра ідентифікації працівника зі своєю роботою. [2] 

Мотивація зростає, якщо людина задоволена працею і заробітна плата відповідає її 

внеску в трудовий процес. 

Проблемами задоволеності працею займалися Ф.Тейлор, МакГрегор, Ф. Херцберг, 

А.Малоу, А.Здравомислов, В.Ядов та ін.. 

Метою статті є виявлення високого кореляційного зв’язку між залученістю персоналу 

і їх показниками задоволеності працею. 

Гіпотеза дослідження: існує прямо-пропорційна залежність між рівнем залученості 

персоналу і рівнем задоволеності працею. 

Основними критеріями задоволеності працівника працею є: 

1) рівень заробітної плати - якщо заробітна плата відповідає індивідуальним 

фінансовим запитам і очікуванням; 

2) можливість просування - реальна і об'єктивна можливість зростання працівника; 

3) якість керівництва, яке задовольняє працівника; 

4) характер роботи - відповідність індивідуальних інтересів і схильностей працівника 

профілям роботи; 

5) оцінка робочого колективу - ставлення колег до якості праці працівника. 

Результати дослідження. Для виявлення зв’язку між залученістю та задоволеністю 

працею було застосовано методику «Експрес-метод оцінки залученості - мотивації і 
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лояльності – персоналу. (Вадима Суботіна, директора компанії «Антропос-консалтинг»)». 

Для визначення рівня задоволеності працею було розроблено спеціальну міні-анкету. 

Аналіз результатів почнемо з розгляду отриманих результатів першої методики 

«Експрес-метод оцінки залученості - мотивації і лояльності – персоналу. (Вадима Суботіна, 

директора компанії «Антропос-консалтинг»)». В діагностичному дослідженні брало участь 

40 співробітників 3-х різних підрозділів ТОВ «Аккумтрейд». Тому розглянемо загальний 

показник відповідей. 

Економічний відділ (ЕВ) організації показав – високий рівень залученості персоналу. 

Відділ виробництва (ВВ) організації показав – вище середнього рівень залученості 

персоналу. 

Технічний відділ (ТВ) організації показав – вище середнього рівень залученості 

персоналу. 

Результати міні-анкети показали, що рівень задоволеності у відділі №1 ЕВ – є 

високим. 

У відділі № 2 ВВ – середній. 

У відділі № 3 ТВ – середній. 

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,76 і це означає, що наша гіпотеза підтверджується, 

що дійсно рівень залученості персоналу залежить від задоволеності працею та її оплатою. 

Висновки. Задоволеність працею - сукупність психологічних установок по 

відношенню до трудової діяльності, здійснюваної працівником в організації.  

Ф. Герцберг виділив дві групи факторів, що впливають на задоволеність працею. 

Перша - гігієнічні фактори, що включають умови праці та побуту, організацію праці, режим 

роботи, забезпечення пільгами і житлом. Ця група факторів впливає на виробничі відносини. 

Друга група - мотиви включає задоволення внутрішніх потреб, у тому числі визнання 

досягнень успіхів у роботі, глибинну інтеграцію у зміст трудової діяльності, 

відповідальність, ініціативу. [1] 

Мотивація, задоволеність працею і заробітна плата корелюють між собою. Багато в 

чому мотивація і задоволеність залежать від ступеня залученості працівника в трудовий 

процес. Залученість в роботу - міра ідентифікації працівника зі своєю роботою. 

Під залученістю розуміють сприйняття роботи як першої по важливості справи, 

прийняття і зацікавленість у найкращих результатах, прагнення удосконалювати і 

оптимізувати трудовий процес. 

Результати нашого дослідження підтверджують факт, що рівень залученості та 

задоволеності працею корелюють між собою. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРТИТЕТУ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ 

«ФІЛОЛОГІЯ» ТА «МАТЕМАТИКА» 

Період навчання у вищому навчальному закладі є важливим етапом соціалізації 

майбутніх спеціалістів. Особистість формується як результат процесу інтеріоризації норм та 

цінностей суспільства, що відбувається під впливом педагогів, однокурсників, 

одногрупників та усього навчального закладу як соціального інституту.  

На сьогоднішній день гендерні стереотипи можуть стосуватися не лише статі, а й 

приналежності особистості до певної професійної діяльності.  
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Гендерні стереотипи – це зумовлені культурою спрощені, стійкі, емоційно забарвлені 

образи поведінки, риси характеру чоловіків і жінок. 

Систему гендерних стереотипів утворюють: 

1) стереотипи маскулінності-фемінності; 

2) стереотипи, пов’язані із закріпленням сімейних і професійних ролей; 

3) стереотипи, що стосуються змісту праці чоловіків і жінок [2, 4]. 

Гендерні стереотипи часто діють як соціальні норми. Нормативний та інформаційний 

тиск змушує підкорятися гендерних нормам. Дія нормативного тиску полягає в тому, що ми 

намагаємося відповідати гендерним ролям, щоб отримати соціальне схвалення. Про 

інформаційний тиск можна говорити, коли ми починаємо вважати гендерні норми 

правильними, тому що перебуваємо під впливом соціальної інформації [3]. 

Психологічні проблеми гендерної стереотипізації прямо чи опосередковано вивчалися 

такими вітчизняними і зарубіжними вченими як: О.О. Вороніна, Л.С. Єгорова, Т.В. Говорун, 

Д.С. Жилкін, Є.П. Ільїн, О.М Кікінежді, М.С. Кіммел, І.С. Кльоцина, М.М. Скорик, 

С.М. Степанова, М.Г. Ткалич, Т.А. Репіна, Т.Б. Рябова. 

Мета дослідження полягає у визначенні психологічних особливостей гендерної 

стереотипізації студентів різних напрямів підготовки. 

Гіпотеза дослідження: 

Студенти чоловічої статі напряму підготовки «математика» характеризують себе як 

відповідні гендерному стереотипу; студенти чоловічої статі напряму підготовки «філологія» 

характеризують себе як не відповідні гендерному стереотипу.  

Проведене нами емпіричне дослідження передбачало виконання методики 

опитувальник «Я чоловік/жінка» Л.Н. Ожигової. 

У дослідженні приймали участь студенти Запорізького національного університету. 

Вибірку склали 30 студентів напряму підготовки «філологія» та 32 студенти напряму 

підготовки «математика» віком від 20 до 23 років. 

На основі проведеного емпіричного дослідження можна виокремити, що зіставлення 

результатів було описано за допомогою параметрів самовизначення в категорії 

маскулінності/фемінності, а також відповідності гендерним стереотипам щодо своєї власної 

статі. 

Гіпотеза дослідження, яка стверджувала, що студенти чоловічої статі напряму 

підготовки «математика» характеризують себе як відповідні гендерному стереотипу; 

студенти чоловічої статі напряму підготовки «філологія» характеризують себе як не 

відповідні гендерному стереотипу, частково підтвердилася. У студентів чоловічої статі як 

філологічної, так і математичної спрямованості не виникають ускладнення при аналізі й 

характеристиці особистої гендерної ідентичності. Як одні, так і інші часто дають типові 

закінчення речень, у більшості випадків пов’язуючи їх з суто чоловічими характеристиками 

(наприклад: «я чоловік тому що у мене є борода», я чоловік тому що маю статеві ознаки 

чоловіка», «я чоловік і хочу займатися своїми справами», «я чоловік і знаю, що несу 

відповідальність за своїх близьких»).  

Загалом, відповіді студентів-чоловіків філологічної та математичної спрямованості 

якісно не відрізняються, тому не можна стверджувати, що студенти-філологи чоловічої статі 

характеризують себе як не відповідні гендерному стереотипу. Студенти філологічного 

спрямування чітко усвідомлюють свою власну гендерну ідентичність саме як представника 

чоловічої статі.  

Підбиваючи деякі підсумки можна стверджувати про те, що за допомогою стереотипів 

людина впорядковує власне світовідчуття, створює індивідуальну суб’єктивну картину світу. 

Стереотипи проектують у зовнішній світ усвідомлення цінностей людини, захищають її 

становище в суспільстві [1]. 

На сьогоднішній день стереотипні погляди переслідують нас в багатьох сферах життя, 

у тому числі і у професійній діяльності. Певна кількість досліджень підтверджує той факт, 

що багато людей розподіляє професії та займані посади на «чоловічі» та «жіночі». 
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Дослідження допомогло нам переконатися в тому, що певна кількість студентства схильна до 

стереотипізації у сфері професійної спрямованості. Перспективи нашого дослідження 

передбачають збільшення кількості респондентів та спеціальностей, серед яких ми плануємо 

його проводити у найближчий час. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ 

Посилення уваги до стереотипу пояснюється, на наш погляд, все більш широким 

розумінням його впливу на життєдіяльність людини. Результати дослідження, присвячені 

соціальним стереотипам, свідчать про те, що соціальні стереотипи визначаються як 

узагальнені, стійкі, спрощені, схематизовані, емоційно-забарвлені, пов’язані із соціальними 

цінностями й мало залежні від емпіричного пізнання уявлення про соціальні об’єкти, що 

засвоюються індивідом у процесі соціальної взаємодії [1; 2; 4; 6;7].  

Аналіз зарубіжної літератури свідчить про те, що проблема дослідження соціальних 

стереотипів досить глибоко представлена у роботах багатьох авторів, які присвячені аналізу 

сутності, структури та функцій соціальних стереотипів (В.С. Агєєв, Г.М. Андрєєва, Д. 

Аронсон, Р.Ф. Баязітов, М. Інзліхт, І.С. Кон, Н. М. Лебедєва, В. Ліппман, Д. Майерс,  

В.Н. Панферов, О. Ю.Семендяєва, К. Стіл, Г. Теджфел, П.Н.Шихирєв, Т. Шмадер). 

Вивченню соціальних стереотипів присвячено роботи вітчизняних авторів: І. Ф. Гнибіденко, 

А. М. Колот, С. Д. Максименко, В.В. Москаленко, Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Роговий,  

Ж. Т. Тощенко. 

Мета статті: проаналізувати теоретичні підходи до вивчення механізмів формування 

соціальних стереотипів, охарактеризувати особливості цього процесу. 

В соціальні науки термін «стереотип» (від грец. stereos - твердий і typos - відбиток) 

ввів у 1922 році американський дослідник В. Ліппман. У роботі «Громадська думка» В. 

Ліппман скористався ним для позначення упереджених образів, оцінок, ідеалів, які 

використовуються представниками етнічних та інших груп. Стереотипізовані форми 

соціального сприйняття він трактував, як явища, які детерміновані моральними нормами та 

політичною пропагандою. 

Г. Теджфел вважав категоризацію психологічним механізмом формування 

соціального стереотипу. На думку Г. Теджфела, соціальний стереотип, що спирається на 

категоризацію виступає головним механізмом формування групових відмінностей та 

особистісної ідентифікації. Основною ж детермінантою стереотипізації є прагнення до 

позитивної соціальної ідентичності. Таким чином, категоризація пов’язана із соціальним 

порівнюванням – це емоційно та ціннісно насичений процес співставлення значущих 

параметрів своєї групи з чужими.  

На соціальному рівні стереотип, на його думку, виконує функції формування ідеології 

та позитивного образу групи ( «Ми»- образу). 
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Г.М. Андрєєва, аналізуючи специфіку обумовленого категоризацією соціального 

сприйняття, підкреслює, що людина реконструює у своїх уявленнях реальність, створюючи 

та розвиваючи моделі. На думку автора, соціальне сприйняття трактується саме як соціальне 

пізнання, акцентуючи увагу на особливостях процесу категоризації соціальних об’єктів. Г.М. 

Андрєєва підкреслює, що категоризація є не просто засобом сприйняття, а й засобом 

інтерпретації поведінки іншої людини [2]. 

У російських та вітчизняних дослідженнях (В.С. Агєєв [1], О.В. Мітіна [3],  

В.В. Москаленко [4], С.М. Оксамитна [5]) стереотип загалом визначається як судження, 

відображене у загострено спрощеній й узагальненій формі, яке носить емоційний характер та 

приписує визначеному класу осіб деякі властивості чи, навпаки, відмовляє їм у цих 

властивостях. Стереотипи розглядаються як особливі форми обробки інформації, що 

полегшують орієнтацію людини у світі.  

Аналіз змісту і динаміки соціальних стереотипів, представлений у дослідженнях В.С. 

Агєєва показує, що соціальні стереотипи формуються дуже рано в онтогенетичному змісті: 

стереотипи засвоюються з того моменту, як тільки людина починає ідентифікувати себе з 

групою і повною мірою усвідомлювати себе її членом [1]. На думку О.В. Мітіної, соціальний 

стереотип розглядається як різновид так званих соціальних установок, як перешкоджаючий 

адекватному сприйняттю і розумінню людьми один одного, що спотворює бачення 

соціальної реальності [3]. 

Загалом, вітчизняні науковці відзначають наступні характеристики соціального 

стереотипу: цілісність, навантаженість так званим помилковим компонентом, стійкість, 

ригідність, консерватизм, висока опірність будь-якої трансформації, спрямованої на його 

зміну.  

Концепції соціального стереотипу також розроблялися у межах трьох соціально-

психологічних парадигм: психоаналітичної, необіхевіористичної та когнітивної. У 

психоаналітичному підході слід виділити теорії двох рівнів. Критерієм їх виділення постає 

питання про генезис та функції стереотипу. Якщо в першому випадку акцентується значний 

вплив особистості на формування стереотипу, тож йому приписуються особистісні функції. 

В другому випадку визначальною є соціальна природа даного феномену, а в центрі уваги є 

його соціальні функції. Таким чином, до основних теорій, розроблених в межах 

психоаналітичного підходу відносяться індивідуалістичні (концепція Т. Адорно та 

співавторів, концепція «статусу та належності»), та соціальні теорії (концепції С. Московічі, 

К.-Г. Юнга). 

Основним постулатом соціальних теорій стереотипу (З.Фрейд, С.Московічі,  

К.-Г. Юнг) є положення про соціальний генезис стереотипу. Стереотипи створюються 

колективним суб’єктом. Автори виділяють основні характеристики стереотипів: 

некритичність, ірреальність, ефективність. Прихильники цього підходу вважають, що 

стереотип не є продуктом відображення індивідом оточуючої реальності. 

Розвиток концепції стереотипу як особливого різновиду соціальної установки 

відображено в роботах П.Н. Шихірєва, К.К. Платонова. Згідно цього підходу, стереотип є 

різновидом соціальної установки, яка має яскраво виражену афективну складову, 

схематизований та генералізований зміст, стійкість до зовнішніх впливів. 

Стереотип як різновид уявлення є однією з найбільш розроблених концепцій. Багато 

досліджень в межах когнітивного підходу, засновані саме на цій інтерпретації даного 

феномену (Г. Теджфел, В.С. Агєєв, О.Ю. Семендяєва та ін.). Прихильники концепції перш за 

все відмічають раціональні основи стереотипу. Стереотип є одним з результатів процесу 

категоризації – організації оточуючого світу шляхом виділення спільних властивостей різних 

об’єктів. Основними рисами стереотипу є генералізація та схематизація. 

 Висновки. Зазвичай стереотипи вважаються явищем негативним, яке утруднює 

спілкування, формує хибні уявлення про людей та явища навколишнього світу. Але 

стереотипи з психологічної точки зору також несуть в собі позитивне навантаження: вони 

сприяють створенню та збереженню позитивного "Я-образу", захисту групових цінностей, 
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поясненню соціальних відносин, збереженню і трансляції культурно-історичного досвіду. За 

своєю структурою стереотип є складним інтегрованим утворенням, що включає когнітивні, 

ціннісні та емоційні компоненти. Тому дослідження механізмів формування стереотипів дає 

можливість пошуку конкретних практичних методів й можливостей корекції впливу 

стереотипів на життєдіяльність особистості та організацію ефективної взаємодії з 

дотриманням психологічних умов і факторів, що сприяють зміні стереотипів.  
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СФОРМОВАНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ`Я У СТУДЕНТІВ 

Традиційно психологія здоров'я розглядає кілька рівнів існування людини і 

характеризує їх відповідними рівнями здоров'я, які в сукупності складають феномен 

цілісного, інтегративного здоров'я індивіда. Здоров'я розуміється як системний феномен, що 

характеризується не просто комфортним станом людини на різних рівнях буття - фізичному, 

соціально-психологічному, духовному, а й як володіння потенціалом, запасом певних сил, 

можливостей прояву активності, ресурсів на всіх цих рівнях. В рамках психології здоров'я 

вивчається вплив психічних факторів на збереження здоров'я, поява і протікання хвороб. 

Насамперед у студентів, мова про яких піде далі, формується особливе ставлення до 

свого здоров`я завдяки тому що вони мають певне переконання сформоване на протязі життя 

та обумовлене соціокультурним аспектом сприйняття існуючої реальності. Переконання 

формуючі характер зумовлюють його стиль життя, упободання та інші особистісні 

характеристики. Зокрема ставлення до свого здоров`я.  

Сформованість цінності особистого здоров`я грунтуеться завдяки схильності до тих 

чи інших типів реагування та моделей поведінки студента. Залежно від комформності 

студента, у своєму оточенні яке впливає безпосередньо на мислення та переконання, студент 

може бути як мотивований на збереження та підтримку свого здоров`я, так і мати відсутність 

цих мотивів. Відношення до свого здоров’я зумовлено також генетично, успадковане від 

батьків та близьких родичів. 

Психологічне здоров’я має велике значення для розвитку особистості у студентському 

віці. Правильно сформоване ставлення до свого психологічного здоров’я формує: критично 

ставлення до себе і своєї власної психічної діяльності та її результатів; здатність керувати 

своєю поведінкою відповідно до соціальних норм, правилами та законами; здатність 

планувати власну життєдіяльність і реалізовувати її; здатність змінювати спосіб поведінки 

залежно від зміни життєвих ситуацій і обставин. здатність до самопізнання і почуття гумору. 
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Дослідники І.В. Жуланова і А.М. Медведєв відзначають, що для молодої людини 

період навчання у вузі - час підготовки до реалізації себе як професіонала і як громадянина, 

тобто період, що визначає основні форми соціалізації людини та її інтеграції у доросле 

співтовариство. Одночасно, для деяких молодих людей це і свого роду "рефлексивна пауза", 

яка за певних умов може приймати затяжний характер і тривати роками, що, на думку Е. 

Еріксона, особливо характерно для обдарованих, талановитих людей, а також для 

акцентуйованих особистостей. Е. Еріксон зазначав, що в граничних випадках ця пауза 

затягується занадто надовго, виникає "дифузія ідентичності", що припускає доречність 

психотерапевтичних заходів. 

Основні засоби психологічної допомоги студентам з порушеним психологічним 

здоров'ям - психологічна корекція, психодіагностика, психологічний тренінг. 

Етапи виявлення порушень сформованості психологічного здоров’я: 

1) встановлення наявності у студента якоїсь психологічної властивості або 

особливості поведінки; 

2) визначення ступеня розвиненості цієї властивості за її виразом в певних кількісних 

або якісних показниках; 

3) при потребі - опис діагностованих психологічних і поведінкових особливостей 

студента; 

4) порівняння ступеня розвиненості і прояви цих властивостей у різних студентів. 

У періодичній науково-психологічної літературі є багато тематичних статей, 

присвячених дослідженню психологічного здоров'я студентів. Найбільш поширені 

дослідження різного роду дезадаптацій, психогенний афективних розладів і нервово-

психічних захворювань, депресій, суїцидів і шизофренії, проведені клінічними психологами 

або медиками. Досліджуються умови формування залежностей і їх гендерна специфіка, 

стресостійкість, стрес-толерантність і життєстійкість; життєві цілі та цінності, ідентичність і 

свідомість життя студентської молоді. Найбільш часта оцінка поширеності нервово-

психічної проблематики в студентському середовищі - близько 50%. 

До рекомендацій можна віднести психолого-педагогічні умови, які могли б сприяти 

збереженню і підтримці психологічно здорової особистості студента в основному 

визначаються наявністю наступних факторів: а) психологічний супровід студентів, за 

допомогою організації психологічної служби; б) психологічний супровід освітнього 

середовища вузу; в) впровадження різного роду програм і тренінгів ЗСЖ. 

 

Кірєєнкова Анастасія  

студентка 4 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.психол.н., ст.викл. Іщук О.В. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ СІМЕЙНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 

В останні роки в нашій країні зростає інтерес до вивчення психології і психотерапії 

сім'ї. Сім'єю і її проблемами починають цікавитися не тільки фахівці в цій області (сімейні 

психологи і психотерапевти), але також представники суміжних дисциплін (психіатри, 

невропатологи, дефектологи, соціальні працівники і т.д.), що показує актуальність цієї 

проблеми. Важливу роль відіграє сам процес процесу психотерапії, у центрі уваги якої стоїть 

взаємодія між людьми, динаміка ситуацій, а не окремі особистості. Отже, мета статті полягає 

у розгляді сучасної сімейної психотерапії та значимості сімейної терапії на сьогоднішній 

день. 
В останні десятиліття сучасна сім'я в більшості країн зазнає серйозних змін. Можна 

виділити загальні риси, властиві сім'ям в сучасному суспільстві: масове поширення 
дошлюбної практики сексуальної поведінки молоді, ускладнення міжособистісних відносин, 
ріст розлучень і, отже, ріст числа неповних сімей, значне поширення позашлюбних 
народжень, падіння авторитету батьків, а також соціальні проблеми: зниження матеріального 
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рівня, погіршення фізичного і психічного стану здоров'я дітей і батьків, збільшення числа 
самотніх літніх чоловіків і жінок. 

Такі автори як А.А. Бодальов і В.В. Столін, розглядають сімейну психотерапію, як 
систему психологічних впливів на окремих членів сім'ї, з метою досягнення бажаних 
позитивних змін в їхньому житті, а так само в спілкуванні з дітьми. Також можна виділити, 
що будь-які сімейні порушення це результат сімейних відносин. Отже дії сімейного 
терапевта потрібно направляти, в першу чергу, на зміну міжособистісних стосунків у сім'ї, а 
також прищеплення дитині та членам його сім'ї соціально прийнятних навичок поведінки і 
способів особистісного реагування.  

Багато сімей, що приходить до психотерапевта, з психосоматичними захворюваннями 
людини. Ці захворювання є не тільки його особистим симптомом, а й становить болючий 
феномен всієї групи, до якої він включений. Той, хто визнає себе маніфестно хворим, часто 
усвідомлює своє страждання. За цим стоять і інші хворі члени сім'ї, члени якої часто не 
розпізнають свою хворобу на рівні свідомості, відкидають і проектують її на ближнього. 

Популярна позиція психотерапевтів для ефективного консультування, заключається в 
тому, що вибір того чи іншого способу організації та проведення сімейної терапії залежить 
від особливостей сім'ї, а не визначається теоретичними орієнтаціями сімейного 
психотерапевта. 

У ході сімейної терапії, тривалість якої може коливатися від декількох тижнів до 
навіть декількох років, виділяють ряд етапів (Є. Г. Ейдеміллєр і У. Юстіцкіс): 1) сімейний 
діагноз, діагностичний етап (типізація порушених сімейних відносин з урахуванням 
індивідуально-особистісних властивостей членів родини); 2) ліквідація сімейного конфлікту 
(відбувається виявлення і прояснення джерел конфлікту, і ліквідація його за допомогою 
емоційного відреагування кожного члена родини); 3) реконструктивний (групове 
обговорення актуальних сімейних проблем або в окремо узятій родині, або в рівнобіжних 
групах клієнтів з подібними проблемами і їхніх родичів); 4) підтримуючий (закріплення 
придбаних на попередніх етапах навичок емпатичного спілкування і розширеного діапазону 
рольової поведінки в природних сімейних умовах.).  

Отже, виділення етапів дозволяє структурувати процес сімейної терапії, обґрунтовує 
послідовність застосування різних психотерапевтичних методів у залежності від цілей і 
обсягу діагностичних зведень. Для ефективного вирішення проблем сім’ї вимагає від фахівця 
великого обсягу теоретичних знань, різноманітних практичних навичок, терпіння і 
постійного самовдосконалення. Він повинен володіти навичками індивідуальної (допомога 
одному члену сім'ї) і групової роботи (допомога подружній парі, дітям і батькам, сім'ї в 
цілому). 
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ДІАГНОСТИКА ГІПЕРКІНЕТИЧНОГО РОЗЛАДУ У ДІТЕЙ  

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Перші прояви гіперкінетичного розладу можна спостерігати у віці до семи років, адже 

основні прояви даного синдрому збігаються з піками психомовного розвитку. А сам термін 
«гіперкінетичний розлад» використовують для кількісної та якісної характеристики 
особливостей рухової поведінки або рухливості, неспецифічного симптому при різних 
медичних та поведінкових розладах. 
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В останні роки досягнуто великі успіхи у вивченні гіперкінетичного розладу у дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку. Проблему гіперактивності розглядали вітчизняні 
та зарубіжні вчені, такі як М.М. Заваденко, Г.Б. Моніна, Б.Л. Бейкер, В. Оклендер та інші. 
Вони відзначають три основні блоки прояву гіперактивності: дефіцит активної уваги, 
імпульсивність, підвищена збудливість. В сучасній дитячій практичній психології та 
педагогіці, існуючі методи роботи з гіперкінетичною поведінкою дітей молодшого 
шкільного віку мають недостатньо комплексний характер. 

Отже, метою даної статті є загальна психологічна характеристика проблеми 
гіперкінетичного розладу у дітей. 

Молодший шкільний вік охоплює період життя дитини від семи до десяти-одинадцяти 
років. Провідною діяльністю дитини молодшого шкільного віку є навчання, що вимагає від 
дитини перебудови поведінки на основі довільності. Довільність, внутрішній план дії та 
рефлексія – основні новоутворення дитини молодшого шкільного віку. Довільність 
поширюється на всі пізнавальні процеси, вони стають вищими, мислення стає теоретичним. 
Діти освоюють загальні засоби вирішення завдань, у них формується внутрішній план дій. 
Рефлексія сприяє усвідомленню дитини себе як суб'єкта діяльності. 

Розвиток окремих психічних процесів здійснюється протягом усього молодшого 
шкільного віку. Остаточно формуються процеси саморегуляції, самосвідомість переходить 
на новий рівень. Починає усвідомлюватися самооцінка, яка співвідноситься з досягненнями 
у навчанні. 

В наш час існують розроблені стандартизовані діагностичні критерії гіперкінетичного 
розладу, який часто тісно пов'язаний з дефіцитом активної уваги, високою руховою 
активністю й імпульсивністю поведінки. Оскільки у багатьох дітей з гіперкінетичним 
розладом спостерігаються труднощі у формуванні навичок письма, читання, рахунку, цей 
синдром необхідно відрізняти від специфічних форм труднощів навчання. 

Поява основних скарг при гіперкінетичному розладі стосується молодшого шкільного 
віку: дитина стає неуважною, виявляється нездатною утримувати увагу довше декількох 
хвилин і зосереджуватися на певному виді діяльності, стає непосидючою, легко 
відволікається і швидко змінює заняття, кинувши і не закінчивши попереднє заняття. Вчителі 
та батьки відзначають, що діти не можуть всидіти на місці під час уроку та при виконанні 
домашніх завдань. Такій дитині складно спілкуватися з іншими дітьми, вона нібито 
відштовхується колективом, що змушує її змінювати свою поведінку. 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок, що лікування 
гіперкінетичного розладу носить комплексний характер і включає в себе методи модифікації 
поведінки за допомогою спеціально розроблених методик для батьків і педагогів, прийомів 
психологічної корекції та психотерапії.  
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БАГАТСТВО ТА БІДНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ 

У сучасному світі гроші мають найбільшу цінність в тих культурах та країнах, де вони 

виражають приналежність людини чи держави до певного соціального класу. На даний 

момент тема економічного благополуччя є актуальною, адже політика подолання бідності є 

дуже гострою на даний момент. 
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Бідність і багатство — слова для позначення нестатку і достатку.Ці два 

поняттябудутьрізнитись для людей, залежновідфінансовихдоходів, які вони заробляють на 

життя. В багатьох людей поняття про багатствоототожнюється з порочністю, а 

бідністьхарактеризуєтьсяяк доброчестива риса людини, яка 

допомагаєїйзберегтисвоючесність та людяність.  

Метою цього теоретичного дослідження є ознайомлення з існуючимипідходами до 

визначення понять багатства та бідності. 

На думку Арістотеля, багатство не є бажаним еквівалентом, воно існує для отримання 

задоволення, втілення своїх мрій, насолод. Він також указує, що істинне багатство полягає в 

сукупності засобів, що потрібні як для самої людини, так і для держави. 

В епоху Середньовіччя головний акцент ставиться на духовній свободі, яка і є 

головним багатством. Сенека говорив про те, що чим більше людина отримає грошей, тим 

більше вона стане до них жадібніша. 

Т. Кампанеллі був переконаний, що занадто велика бідність робить людину лукавою, 

заздрісною, злою, а багатство – надмірною, лицемірною. «В той час як об'єднання людей 

робить всіх одночасно і багатими і бідними: не вони служать речам, а речі слугують їм» [ 2, 

с. 107]. 

Гегель не розглядає багатство з точки зору принципу приємності та задоволення. 

«Принадмірному багатстві громадянське суспільство не достатньо багате, тобто неволодіє 

достатнім власним надбанням, щоб першкоджати виникненню надмірної бідності» [1, с. 

337]. Щодо боротьби з бідністю, то філософ зазначає, що найкращим способом є залишити 

бідняків їх долі та змиритись з тим, щовони бідують  

А.Сміт в теорії моральних почуттів доводить, що поняття добробуту і чесноти ніяк не 

взаємопов’язані [6, с. 362 ]. Не можна сказати, що бідність – це вада, але більшість 

намагаються її позбутись.  

І.Посошков був упевнений, що «добробут народу витікає з багатствадержави, а не 

навпаки: спочатку повинна наповнитися царська казна, а потім і весь народ розбагатіє» [3, с. 

178]. 

За теорією І.Бентама, уряд має прагнути досягнення рівномірного розподілу доходу. 

Перерозподіл доходу впливатиме назагальний дохід суспільства завдяки заохочувальним 

стимулам. «Дляперерозподілу доходу люди з високими прибутками повинні 

сплачувативеликі податки, а люди з низьким доходом – отримувати соціальну допомогу від 

держави»[5, с. 41]. 

В.Парето сформулював принцип, згідно з яким максимум добробутудосягається при 

оптимальному розміщенні ресурсів, мається на увазі, що приодних і тих же ресурсах можна 

збільшити добробут одних верств населення,не погіршуючи добробут інших [7, с. 400]. 

К. Маркс вбачає показником ступені багатства розвиток основного капіталу і зазначає, 

що «нація по справжньому багата лишетоді, коли замість 12 годин працюють 6 годин. 

Багатство (реальне багатство)являє собою не розпорядження додатковим робочим часом, а 

такий час, якимможна вільно розпоряджатися за межами часу, який витрачається 

набезпосереднє виробництво,вільний час для кожного індивіда та всього суспільства» [4, с. 

377]. 

А.Шопенгауер говорив про те, що ніяке багатство не зможе замінити людині її 

здоров’я, волю, совість, які є найбільшим надбанням. 

 З ХІХ ст. поняття багатства почали поділяти на три категорії: багатство індивідуума, 

багатствосуспільної групи та багатство нації (точніше, національне багатство). 

Можна сказати, що багатство та бідність завжди знаходяться разом. Вони є 

невід’ємними атрибутами як економічних, так і соціальних відносин. Філософський, 

економічний та психологічний зміст цих понять змінювався з часом як і відношення до них. 

Проте аналіз показав, що до цих пір чітко не відокремлені межі багатства та бідності, адже 

якщо опиратись на теорію відносності, то можна сказати, що завжди знайдуться бідніші чи 

більш багаті люди відносно самої людини яка порівнюється. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У СТУДЕНТІВ РІЗНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Сучасні умови життя викликають постійні стресові ситуації, це призводить до 

підвищені вимог адаптації людини. Окремо слід розглянути період студентського життя, яке 

характеризується жорсткими вимогами до навчання, постійною конкуренцією та 

нестабільністю системи освіти. Одним із психологічних механізмів адаптації людини до 

змінених соціальних умов є копінг-стратегії, використовуючи їх, особистість включається в 

сукупність причин і наслідків свого життя не тільки як залежна від зовнішніх обставин, але і 

як активно їх перетворююча, як та, що формує в певних межах стратегію свого існування. 

Тому проблема формування копінг-стратегій у студентів є актуальною на сьогоднішній день, 

оскільки адаптивна поведінка у важких життєвих ситуаціях багато в чому визначає 

ефективність соціально-психологічної адаптації до нових умов життя. 

Основні підходи до розуміння копінг-поведінки переважно розроблені зарубіжними 

дослідниками (Р.Лазарус і С.Фолкман, К.Карвер, Дж.Ормелі і Р.Сандерман, Х.Хекхаузен та 

ін.). Вітчизняними психологами також вивчалися і вивчаються явища, пов'язані з тим, що 

називають «копінг», (Л.І.Анциферова, В.А.Бодров, В.С.Мерлін, С.К.Нартова-Бочавер, 

В.Д.Небиліцин, Б.М.Теплов та ін.). Не зважаючи на значну кількість теоретичних та 

емпіричних досліджень з данної проблематики, залишаються недостатньо вивченими 

особливості формування оволодіючої поведінки у студентської молоді.  

Таким чином, мета даної роботи полягає у теоретичному аналізі основних підходів до 

вивчення копінг-стратегій.  

Вперше термін «копінг» з'явився в психологічній літературі в 1962 році при 

дослідженні Л. Мерфі способів подолання дітьми потреб, які були викликані кризами 

розвитку. До них відносились активні зусилля особистості, спрямовані на оволодіння 

важкою ситуацією або проблемою. На думку Л. Мерфі, оволодіння було підструктурою 

особистісного захисту [2, с. 59.]. Копінг-стратегії пояснюють як способи управління 

стресогенним фактором, що виникають як відповідь особистості на загрозу сприймається, і 

зумовлюють особливості його поведінки [3, с. 31]. 

Слід зазначити, що поняття «копінгу» інтерпретується по-різному в різних 

психологічних школах. В теорії Р. Лазаруса копінг розглядається як приналежність до 

прийняття рішень, при цьому з акцентом на когнітивні процеси, не виключаючи область 

мотивації та емоцій. Копінг-поведінка спрямована на усунення або зменшення сили впливу 

стресового фактора на особистість [3, с. 39]. В працях Н. Хайм, копінг трактується в термінах 

динаміки Его, як один із засобів психологічного захисту, який використовується для 

ослаблення напруги. Копінг-процеси розглядаються як его-процеси, спрямовані на 
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продуктивну адаптацію особистості в важких ситуацій. Функціонування копінга передбачає 

включення системи адаптаційних процесів (когнітивних, моральних, соціальних та 

мотиваційних структур) особистості у процесі вирішення проблеми [1, с. 125]. 

На погляд С.К. Нартова-Бочавер, створення задовільною системної класифікації видів 

психологічного подолання – справа майбутнього, але поки в якості можливих положень 

пропонуються наступні ознаки копінга: орієнтованість, або фокус копінга (на проблему або 

на себе); область психічного, в якій розгортається подолання (зовнішня діяльність, уявлення 

або почуття); ефективність (приносить бажаний результат після вирішення чи ні); тимчасова 

довжина отриманого ефекту (вирішується ситуація радикально або вимагає повернення до 

неї); ситуації, що провокують копінг-поведінку (кризові або повсякденні) [2, с. 64] 

А.Г. Маклаков розглядає феномен копінг-поведінки в рамках концепції життєвості в 

психології. Він вважає, що високі резерви опору стресу обумовлені особливою особистісною 

диспозицією людини. Особистісні диспозиції можуть впливати на процеси копінг-поведінки 

і бути механізмом, за допомогою якого особистість надає буферний вплив на стресові події 

[3, с. 127]. В рамках ресурсного підходу, В.А. Бодров, зазначає, що джерелом розвитку 

психологічного стресу можуть бути зовнішня інформація. Суть ресурсного підходу полягає в 

тому, що ефективне збереження психічного і фізичного здоров'я людьми і їх адаптація до 

різних складних життєвих ситуацій пояснюється вдалим «розподілом допінг-ресурсів» [1, 

с.124]. 

Таким чином, проведений теоретичний аналіз дозволив визначити наступне: копінг-

стратегії – це стратегії дій щодо усунення, зменшення стресової події, це адаптивна та зріла 

поведінка суб’єкта, що проявляється у когнітивній, емоційній та поведінковій сферах та має 

власну динамічну структуру, реалізовуючи поставлені цілі особистості. На сьогоднішній 

день не існує єдиного концептуального теоретичного підходу до розуміння феномену копінг-

поведінки. Тому у подальшому є актуальними теоретичні розробки щодо розуміння та 

аналізу структури копінг-стратегій, параметрів, видів копінг-поведінки та емпіричні 

дослідження використання вже проаналізованих положень. 
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ПСИХОТЕРАПІЯ ПІДЛІТКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Підлітковий вік є кризовим періодом розвитку і важкий як для батьків, так і для 

дитини. В даний час психотерапія підлітків з порушеннями адаптації, невротичними, 

соматоформними розладами та порушеннями особистості поширена в багатьох країнах світу 

і відноситься до найбільш ефективних й економічних методів психотерапії, що вказує на 

актуальність даної теми. 

Психотерапія підлітків – це комплекс психотерапевтичних і педагогічних заходів, 

спрямованих передусім на запобігання десоціалізації підлітка, під якою розуміють різні 

порушення поведінки (уникнення контактів, суїцидальну схильнісь), проблеми самооцінки, 

зміна рівня домагань, спотворення образу «Я», створення неадекватної часової перспективи 

[1].  
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Мета даної роботи – проаналізувати психологічні особливості проблем підліткового 

віку. 

Особливості проведення різного роду психотерапії з підлітками виходять з проблем 

даного вікового етапу в цілому. Підлітковий вік – період життя між дитинством і дорослістю; 

проте, якщо його початок ми можемо визначити за допомогою біологічних критеріїв, то 

терміни закінчення можуть бути вказані лише приблизно і можуть змінюватися залежно від 

індивідуального розвитку особи. Крім того, підлітковий вік відноситься до критичних 

періодів життя людини. 

Л. С. Виготський центральним і специфічним новоутворенням підліткового віку 

вважав почуття дорослості, адже саме тоді виникає уявлення про себе як вже «не дитину». 

Незважаючи на те, що повноцінної дорослості ще немає, з'являється потреба у визнанні 

підлітка оточуючими. Основою почуття дорослості є як усвідомлення фізіологічних змін у 

власному організмі, так і суб'єктивне переживання соціальних зрушень (зокрема, у 

відносинах з батьками). З'являється нова життєва позиція підлітка стосовно себе, людей, 

світу і визначається основний зміст його соціальної активності. Специфічна соціальна 

активність підлітка полягає у надзвичайній сенситивності до засвоєння норм, цінностей та 

зразків поведінки дорослих, що визначає нові сфери його інтересів [3]. 

Також Л. С. Виготський вказав на такі новоутворення підліткового віку як – розвиток 

рефлексії та на її основі розвиток самосвідомості. 

Тож, спробуємо узагальнити основні проблеми підліткового віку: 

- Спілкування з однолітками. Відносини з товаришами найголовніше для підлітка, 

багато в чому вони визначають всі інші сторони його поведінки і діяльності. Важливо не 

просто бути разом з однолітками, але й займати серед них задовольняюче його положення. 

 - Підліток і дорослі. Нерозуміння дорослими внутрішнього світу підлітка, їх 

помилкові або примітивні уявлення про його переживання, мотиви тих чи інших вчинків, 

прагнення, цінності. Батьки та вчителі підлітків часто не можуть побачити та врахувати 

швидкий, інтенсивний процес дорослішання, що протікає протягом підліткового віку, 

зберігаючи «дитячі» форми контролю. 

- Підліток-школяр. Головна суспільна вимога до підлітка – оволодіти певною сумою 

знань, умінь і навичок, без яких неможлива його подальша повноцінна участь у житті 

суспільства. 

- Статеве дозрівання і психосексуальна ідентичність. Даними проблемами в сучасній 

школі ніхто не займається, і в більшості шкіл сучасний виховний і навчальний процеси 

абсолютно однакові для дівчаток і хлопчиків, що загрожує різними негативними наслідками. 

Проблеми формування психосексуальної ідентичності загострюються в старшому 

підлітковому віці, коли у підлітків виникає виразна орієнтація на майбутнє, і мотиви часової 

перспективи починають відігравати помітну роль. 

- Самопізнання, самореалізація, саморозкриття. Аналіз змісту і динаміки переживань 

підлітків упродовж цього віку говорить про те, що і для молодших, і особливо для старших 

підлітків характерні переживання, так чи інакше пов'язані з їх ставленням до себе, до власної 

особистості. 

 За даними численних досліджень і опитувань, для підлітків нетипові ні особистісні 

кризи, ні крах "Я"-концепції, ні тенденції до відмови від раніше набутих цінностей та 

уподобань. Їм властиве прагнення до консолідації своєї ідентичності, яка характеризується 

зосередженістю на своєму "Я", відсутністю суперечливих установок і в цілому відмовою від 

будь-яких форм психологічного ризику. Вони зберігають також сильну прихильність до 

батьків і не прагнуть до зайвої самостійності у світогляді, соціальних і політичних 

установках. Тому зараз все більше говорять про те, що період "бурі і натиску" - більшою 

мірою проекція дорослих фантазій, ніж реальність, і пов'язують традиційні описи отроцтва з 

тим, що вони були виконані на невротичних, неблагополучних підлітках, неповнолітніх 

правопорушниках і клієнтах психологів і психіатрів. 
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Проаналізувавши психологічні особливості проблем підліткового віку, можна сказати, 

що підлітковий вік є кризовим періодом розвитку і важкий як для батьків, так і для дитини. 

Підлітковий вік – період життя між дитинством і дорослістю; проте, якщо його початок ми 

можемо визначити за допомогою біологічних критеріїв, то терміни закінчення можуть бути 

вказані лише приблизно і можуть змінюватися залежно від індивідуального розвитку особи. 

В цьому віці наявні порушення починають оформлятися в картини, характерні для дорослих, 

хоча і зберігають не розгорнутість, фрагментарність, незавершеність клінічних проявів.  
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

На сьогоднішній день проблема взаємодії людини й комп'ютера є однією з 

актуальних. Комп'ютер виконує широкий діапазон завдань: програвання музики й радіо, 

відображення кінофільмів і телевізійних каналів, фіксація текстових наробітків, 

відображення текстів, графічних об'єктів і анімації, виконання функцій телефону й 

калькулятора, відображення й надання здатності дослідження глобальних мереж і ролі в 

електронних іграх, а також багато чого іншого. Таким чином, перед дитиною, підлітком 

розкривається новий світ незліченної кількості можливостей і інтересів, який "відключає" 

його від справжнього світу, "перемикаючи" на себе.  

Термін „Інтернет-залежність” вперше був запропонований у 1995 році американським 

лікарем І. Голдбергом. Під цим поняттям він мав на увазі непереборний потяг до Інтернету, 

що характеризується «згубною дією на побутову, навчальну, соціальну, робочу, сімейну, 

фінансову сфери діяльності». За ступенем відходу від реальності Інтернет-залежність дуже 

нагадує потяг до наркотиків та алкоголю. 

У даній роботі вивчається проблема інтернет-залежності у підлітків, так як цей вік 

найбільш схильний до різних відхилень у поведінці [21, С. 191]. Актуальність дослідження 

Інтернет-залежності в підлітковому віці визначається, по-перше, постійним збільшенням 

числа підлітків і юнаків - користувачів Інтернету (близько 40% в даний час); по-друге, тим, 

що надмірна пристрасть до інтернету руйнівно діє на дитину, викликає негативний вплив на 

психіку; по-третє, відсутністю глибоких досліджень у цій області в силу відносної новизни 

феномена Інтернет-залежності, який до теперішнього часу в літературі практично не 

розглядався.  

Мета роботи полягає в тому щоб виявити наявність інтернет-залежністі у підлітків і 

запропонувати заходи профілактики від інтернет-залежності. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

 ознайомиться з проблемою 

 з'ясувати причини інтернет залежності 

 провести практичну частину дослідження на виявлення інтернет-залежності 

 розробити профілактичні рекомендації 

 сформулювати висновки 

Теоретичні положення дослідження базуються на уявленнях Голдберга А., 

Войскунского А.Є., Жічкіна А.Є., Єгорова О.Ю., Короленко Ц.П., Янг К. та інших фахівців, 

про такі наслідки застосування комп'ютерних технологій, як інтернет-залежність. В якості 

джерел були також використані електронні сайти і засоби масової інформації, присвячені 
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даній проблемі. Наукова новизна дослідження визначається недостатньою розробленістю в 

соціально-психологічній літературі даної проблеми. 

Була проведена діагностика в клубі науково-технічної творчості молоді «Політ» м. 

Запоріжжя у різних групах, з теми: «інтернет-залежність, ігрова залежність». У дослідженні 

приймало участь 54 підлітка. В результаті інтерпретації методик, були отримані такі дані: 34 

учасники не мають схильності до інтернет-залежності чи ігрової залежності, 15 учасників 

мають схильність до інтернет-залежності та для 5 учасників є актуальною ігрова та інтернет-

залежність.  

Були зроблені висновки, що в наш час інтернет має велике значення в житті дитини. 

Майже кожен грає в ігри та часто користується інтернетом, заміняючи реальних друзів на 

віртуальних.  

Інтернет-залежність, як правило, виявляється в одному з двох видів: залежність від 

соціальних мереж або ігрова залежність. Найбільше небезпечними є рольові ігри. Особливо 

ті, в яких гравець бачить ігровий світ не з боку, а як би очима свого героя. У такому випадку 

вже після декількох хвилин у гравця настає момент повного ототожнення себе з ігровим 

героєм. 

Небезпека соціальних мереж в анонімності і можливості приховувати свою 

особистість, приміряючи різні ролі за своїм бажанням. Діти грають роль того, ким би їм 

хотілося бути, йдучи від реальності і проживаючи в мережі чуже, абсолютно не схоже на 

реальність, життя. У деяких випадках це призводить до роздвоєння особистості і втрати 

почуття реальності. 

Тобто, батьки повинні приділяти більше уваги своїм дітям, слідкувати за їх 

інтересами та знати оточення з яким вони спілкуються. Адже проблема комп'ютерної 

залежності - це ще й проблема втрати довіри. Якщо людину обманювали або зраджували (у 

його розумінні), то він буде намагатися уникати повторення негативного досвіду, тобто буде 

вибирати ті відносини, які захистять його від негативних переживань. Участь у віртуальному 

світі дозволяє дітям і підліткам розслабитися й абстрагуватися від психологічних проблем у 

реальному світі, але це відбувається лише на момент перебування у віртуальному просторі.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПОЛІТИКО-

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Кризова ситуація в економіці загрожує підприємству не лише фінансовими 

проблемами і втратою своїх позицій на ринку, але і втратою кваліфікованих кадрів, без яких 

подолати кризу неможливо. Утримання ключових співробітників – одне з основних завдань 

менеджменту компанії на етапі кризи. Керівники підприємств концентрують свою увагу на 

управлінні виробництвом, маркетингом, фінансами, при цьому вдосконаленню мотивації 

персоналу приділяється недостатня увага.  

Теоретичну базу склали концепція В.І.Герчикова про типологію мотивації 

співробітників, праці Ш.Мартіна і П.Річі, Н.Ю.Бухарін, Т.О.Гордєєва, А.А.Мірсоєтова та ін. 

Метою дослідження є вивчення особливостей мотивації працівників в умовах 

політико-економічної кризи. 
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Мотивація досягнення працівників знаходиться в прямій залежності від політико-

економічного становища країни, що є гіпотезою дослідження. 

 В управлінні мотивація – це процес стимулювання працівників до здійснення 

ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна 

для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. При цьому, 

мотиваторами виступають зовнішні умови, за допомогою яких потреби працівника можуть 

бути задоволені.  

Генрі Мюррей, один з засновників мотиваційного напрямку досліджень, визначав 

потребу в досягненні як бажання або тенденцію долати перешкоди, проявляти силу, 

прагнути робити щось важке або робити щось якомога швидше. Він вважав, що 

привабливість досягнення не в набутті бажаного, а в розвитку і застосуванні навичок; 

іншими словами, мотивацією до досягнення служить сам процес. Ідеї Г.Мюррея згодом були 

розвинені таким авторами, як Дж.Аткінсон, Д.Мак Клелланд, Х.Хекхаузен та ін. 

Згідно з твердженням Девіда Мак Клелланда структура потреб вищого рівня 

зводиться до трьох чинників: прагненню до успіху, прагненню до влади та до визнання. При 

цьому успіх розцінюється не як похвала або визнання з боку колег, а як особисті досягнення 

в результаті активної діяльності, як готовність брати участь в ухваленні складних рішень і 

нести за них персональну відповідальність. Прагнення до влади повинне не тільки говорити 

про честолюбство, але і показувати уміння людини успішно працювати на різних рівнях 

управління в організаціях, а прагнення до визнання – його здатність бути неформальним 

лідером, мати свою власну думку і уміти переконувати оточуючих в його правильності. 

У тих чи інших людей різні потреби, які формуються за ступенем значущості у 

мотиваційний профіль. Важливо при цьому враховувати те, що не тільки потреби, а й 

мотиваційні профілі у різних людей різні. При цьому, потреба в гарному заробітку в 

мотиваційному профілі працівника далеко не завжди знаходиться на першому місці. Більше 

того, знаючи мотиваційний профіль співробітника, в умовах кризи дану потребу можна 

замінити іншими мотиваторами – не матеріальними.  

Мотиваційний профіль людини – це в основному ті потреби, до задоволення яких він 

прагне на роботі: 1) ядерна потреба – на першому місці; 2) компенсаційна потреба – на 

другому; 3) потреба фонового рівня – на третьому.  

Різноманіття мотиваційних профілів у людей виникає в двох випадках: при наявності 

різних потреб у різних співробітників і при вибудовуванні тих чи інших потреб у різні 

пріоритетні профілі. Ядерна – є найважливішою для конкретної людини. Вона являє собою 

те, що він хоче в даний момент найбільше, без чого людина не може жити, що йому потрібно 

отримати терміново й обов'язково.  

Якщо компанія працює в сприятливому середовищі, то при формуванні персональної 

мотивації провідних працівників, ми спираємося на створення умов для задоволення 

виявлених потреб людини. Як правило, в період кризи компанія скорочує витрати на 

персонал і, швидше за все, ядерна потреба працівників в гідній заробітній платі не може бути 

задоволена. Щоб працівник не пішов з фірми і не знизив свою ефективність, ми можемо 

запропонувати йому цікаву роботу, оскільки другою ядерною потребою для нього виступає 

цікава, творча діяльність. Звичайно, в умовах кризи будуть використовуватись менш затратні 

форми навчання – самоосвіта, навчання на робочому місці, внутрішні семінари у форматі 

корпоративного університету або навчального центру компанії. Якщо криза змушує 

компанію тугіше «затягнути пояс», то звернемо увагу на потреби співробітників, що мають 

фоновий рівень. Реалізація потреб фонового рівня збереже високу ефективність діяльності 

співробітника протягом півроку-року, тобто в період кризи.  

Якщо в сприятливий період в компанії створені умови для задоволення базових, 

ядерних потреб працівників, то через якийсь час мотиваційний профіль може змінитися: на 

перше місце перейдуть компенсаторні потреби, на друге місце – фонові потреби, а на 

третьому місці виникнуть нові потреби.  
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У період кризи працівникам, що мають потребу в заробітку, може бути цікава система 

прихованого додаткового доходу за принципом антикризового «кафетерію». В якості 

прихованого додаткового заробітку можна запропонувати співробітникам: робити особисті 

покупки від імені фірми, компанія може виділити субсидії для оплати дитячих садків, послуг 

спортивних залів та інших невеликих сімейних витрат, відпускати людей раніше закінчення 

робочого дня або використовувати формат віддаленого офісу. Для організації дані витрати 

будуть не такими значущими, як підвищення заробітної плати, а співробітники отримають 

можливість додаткового доходу і відчуття турботи з боку керівництва.  

Отже, як підсумок, можемо констатувати, що в період кризи зберігаються основні 

потреби працівників, але з часом, при затяжній кризі, ці потреби можуть змінювати свою 

цінність.  

 

Косенко Вікторія  

студентка 4 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к. психол. н., доц. Калюжна Є. М 

 

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ТА УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

Коли в психології мова йде про особливості підліткового віку, то в основному 

говориться про моральний розвиток і моральну характеристику особистості підлітка. 

Дослідження у цій області досить значні. Водночас, психологічних досліджень про розвиток 

пізнавальних процесів, про інтелектуальний розвиток та його зв’язок із успіхом у навчанні у 

підлітковому віці ще недостатньо: це пояснюється тим, що зміни у моральній сфері є дійсно 

основним і вирішальним зрушенням у психічному розвитку підлітків, тому увага психологів 

приділялася саме цьому аспекту. 

Метою статті є виявлення взаємозв'язку рівня інтелекту підлітків зі шкільною 

успішністю. 

На сьогодні загальний науковий досвід дослідження підліткового віку накопичений 

завдяки таким вченим, як: Г.Ю.Айзенк, Д.Векслер, Л.С.Виготський, Л.І.Божович, 

Д.Б.Ельконін, І.С.Кон, Г.С.Костюк, В.В.Крутецький, А.В.Мудрик, В.М. М’ясищев, 

А.В.Петровський, К.К.Платонов, С.Л.Рубінштейн. Усі дослідники акцентують увагу на тому, 

що головний зміст підліткового віку полягає у переході від дитинства до дорослості. Всі 

сторони розвитку піддаються якісній перебудові, виникають і формуються нові психологічні 

новоутворення, закладаються основи свідомої поведінки, формуються соціальні установки. 

Цей процес перетворення і визначає усі основні особливості особистості дітей підліткового 

віку. Ці питання відображені у наукових роботах Л.І.Божович, В.В.Давидова, 

Т.В.Драгунової, І.В.Дубровіної, Д.І.Фельдштейна, Д.Б.Ельконіна та інших дослідників. 

Початок підліткового віку пов'язується з початком формування найбільш високого 

рівня навчальної та інтелектуальної діяльності. Для підлітка поступово розкривається зміст 

навчальної діяльності як діяльності по самоосвіті, спрямованої на задоволення пізнавальних 

потреб і успіху в навчанні.  

У педагогіці і психології саме поняття «інтелект» досі визначається неоднозначно. 

Говорячи про інтелект, вчені вкладають різний зміст у дане поняття: «розумна поведінка» 

(С.Л.Рубінштейн), «здатність діяти доцільно, думати раціонально і функціонувати ефективно 

у відношенні навколишнього середовища» (Д.Векслер), «швидкість переробки інформації» 

(Г.Ю.Айзенк), «здатність засвоювати і оцінювати нові концептуальні системи; здатність 

вчитися і вирішувати завдання в умовах неповного пояснення» (Р.Стернберг), «відносно 

стійка структура розумових здібностей індивіда» (А.В.Петровський, М.Г.Ярошевський). 

О.С.Гребенюк зазначав, що одним із найбільш сприятливих періодів для формування 

основних сфер людини (у тому числі й інтелектуальної), тобто, її індивідуальності, є 

підлітковий вік. На його думку, інтелект дитини в цей віковий період може отримувати 

своєрідні імпульси до розвитку не тільки з боку дорослих, що її оточують, але вже і 
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зсередини. Напрямок внутрішніх зусиль на інтелектуальний розвиток стає більш 

цілеспрямованим і постійним. З'являється можливість для координації зовнішніх 

педагогічних впливів і внутрішнього прагнення особистості до збільшення її власного 

інтелектуального потенціалу. 

Відомо, що шкільна успішність більшою мірою корелює з рівнем розвитку 

вербального інтелекту учнів, у першу чергу, з показниками загальної обізнаності та 

особливостями понятійного мислення. На жаль, у сучасній загальноосвітній школі 

залишається практично незатребуваним невербальний інтелект підлітків, недостатньо 

враховується індивідуальна своєрідність інтелекту старшокласників. 

Таким чином, у зв'язку із недостатнім науково-психологічним висвітленням 

окресленої проблеми, представляється необхідним більш глибокий аналіз змісту освітніх 

програм і критеріїв оцінок і співвідношення їх з інтелектуальними можливостями учнів, 

характерними для різного віку. Тому можна вважати перспективними дослідження у цій 

сфері, які можуть істотним чином підвищити ефективність інтелектуального виховання 

особистості підлітків за допомогою шкільного навчання. 

 

Крамаренко Зоя 

студентка 2 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.психол.н., доц. Овсяннікова В.В. 

 

КРЕАТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ - ПСИХОЛОГОВ ЯК УМОВА ЇХ ГОТОВНОСТІ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Робота психолога в нинішньому суспільстві вимагає від фахівця не шаблонних, 

звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої адаптації до нових умов, творчого 

підходу до вирішення різних проблем. Існування взаємозв'язку креативності та професійного 

мислення у психологів, не викликає сумніву. У зв'язку з тим, що проблема розвитку 

креативності найменше розроблена для юнацького віку, а також у зв'язку з тим, що 

креативність є для психологів професійно-значущою якістю, вивчення психологічних умов 

розвитку креативності у майбутніх психологів набуває особливої актуальності. 

Метою роботи є вивчення особливостей рівня креативності студентів-психологів, як 

фактор, який позитивно впливає на професійне становлення. 

С. Ю. Головін визначає поняття «креативність», як творчі здібності індивіда; 

здатності породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко 

вирішувати проблемні ситуації. Згідно П. Торренсу, креативність охоплює деяку сукупність 

розумових і особистісних якостей, сприяючих творчому прояву. 

Професійно-значущі якості особистості психолога розглядаються в роботах 

вітчизняних та зарубіжних психологів, принаймні, в чотирьох контекстах: позначення та 

вивчення професійно-значущих якостей особистості психолога (H.A. Амінов,  

Н.В. Молоканов, Н.В. Бачманова, H.A. Стафуріна, М.Дж. Махоні (MJ Mahoney) і  

Б.Т. Ейдьюсон (В.Т. Eiduson), J1.M. Бечтолд (LM Bachtold) і Е.Е. Вернер (Е.Е. Werner),  

Р.Б. Кетгел (RB Cattell) і Дж.Е. Древдал (JE Drevdahl); дослідження, що описують 

професійну діяльність психолога в загальному вигляді (Г.С. Абрамова, Т.В. Сікорська,  

К.А. Рамуль, А.Е. Айві (AEIvey), М.Б. Айві (MB Ivey) та J1. Саймек-Даунінг (L. Simek-

Downing); дослідження, в яких вивчається професійне становлення психолога у взаємозв'язку 

з його особистісними якостями (A.A. Бодальов (1996), А.Ф. Бондаренко (1993), Зеер Е.Ф., 

І.В. Сиромятников (1997), (2003), А . Маслоу (1997)); дослідження, присвячені професійним 

кризам (Е.Ф. Зеєр і Е.Е. Симанюк, JI.B. Темнова). Практично всі дослідники прямо або 

побічно називають креативність професійно-значущою якістю особистості психолога або 

згадують про уміння та здібності, які є, по суті, коррелятами креативності. 
За А.А.Довганю, критерієм новизни відносно міжособистісної взаємодії є процес 

виходу за межі традиційного. Згідно Г.С.Батіщеву, процес творчості - це співтворчість у 
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вирішенні проблем-протиріч, а гармонійні відносини - співтворчість. Творче спілкування 
трактується ним як встановлення глибинної універсальної спільності між суб'єктами. 

А.А.Бодалёв розглядає питання, пов'язані з соціальною уявою, інтуїцією і творчістю. 
Соціальна уява виражається в умінні представити «себе на місці іншого, відведе себе самого 
на місці іншого, уявити собі думки, почуття, поведінку іншого при зміні мети спілкувань, 
появі в ньому нових учасників». 

При діагностиці творчого потенціалу та креативності, була використана методика 
Ахмедової Є. С. У даній методиці питання діагностують, межі допитливості респондента, 
впевненість у собі, зорову і слухову пам'ять, прагнення до незалежності, здатність 
абстрагуватися і зосереджуватися. Ці показники, на думку автора, і є складовими творчого 
потенціалу. У дослідженні взяло участь 20 студентів, 2 курсу, факультету соціальної 
педагогіки та психології. Студентам був запропонований тест - опитувальник, в якому 
загальна сума набраних балів вказує на рівень творчого потенціалу. В ході обробки 
результатів було виявлено, що 10% випробовуваних мають високий рівень творчого 
потенціалу, інші 90% володіють творчим потенціалом в межах норми.  

Підведення підсумків на основі отриманих даних, при дослідженні особливостей 
рівня креативності у студентів-психологів, дають можливість стверджувати, що на другому 
курсі у 90% студентів є якості, які дозволяють їм мати творчий потенціал в межах норми, але 
є й бар'єри творчості, такі як : страх невдачі й засудження за нову, незвичну для інших 
поведінку, погляди, почуття. Решта 10% випробовуваних мають значний творчий потенціал, 
який надає великий вибір креативних можливостей у професійній інноваційній сфері 
діяльності, що позитивно впливає на становлення професійної усвідомленості. 

 

Крамаренко Наталія 
студентка 5 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.психол.н., доц. Поплавська А.П. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ В ПЕРІОД 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 
Інновації є невід’ємною часткою процесу розвитку будь чого. І якщо ними не 

займатися цілеспрямовано та заздалегідь, процес перетворень може бути неконтрольованим 
та в кінцевому підсумку неприємно здивувати. Тому дуже важливим є підхід до процесу 
впровадження інновацій. 

Однією з важливих особливостей цього процесу є вивчення реакції співробітників, яка 
частіше за все буде негативною. Це, в свою чергу провокує супротив інноваціям. Чому так і 
як цьому запобігти – одне з головних питань для будь якого успішного керівника. 

Головними ж причинами супротиву є відсутність знань, які стосуються найкращого 
впровадження тієї чи іншої ідеї, а також, прагнення до особистого отримання прибутку 
керівниками, ігноруючи потреби організації. Ці проблеми найяскравіше проявляються в 
період економічної нестабільності, коли керівники повинні активізувати всі ресурси 
організації. 

Актуальність теми полягає у тому, що, на сьогоднішній день в Україні відчувається 
дефіцит систем впровадження нових ідей, які здатні підтримувати організацію на належному 
рівні, зважаючи на вплив зовнішніх факторів. Це особливо відчутно, якщо взяти до уваги 
економічну нестабільність, пов’язану з останніми подіями в державі (військові дії, зростання 
цін, девальвація внутрішньої валюти тощо). 

Метою даної роботи є теоретичний аналіз проблеми опору співробітників та пошук 
стратегії яка може покращити ефективність організації та знизити супротив щодо 
інноваційних змін. 

Тема супротиву є досить актуальна в світі і це доводять багато наукових робіт з цього 
питання. Так Ансофф І. під супротивом розуміє багатогранне явище, що викликає 
непередбачені відстрочки, додаткові витрати і нестабільність процесу змін. Крім того 
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вивченням теми супротиву організаційним змінам та причин, які викликають супротив 
займалися такі вчені, як: С.С. Фролов, Й. Хентце, А. Каммель, Є.Г. Сазанов та ін. 

Проаналізувавши дослідження вищезгаданих вчених виокремлюється думка, що 
найбільш поширеною помилкою є використання тільки одного або обмеженого кола 
підходів. Це стосується різних ситуацій: коли вдаються до примусу, орієнтуються лише на 
своїх працівників, одноосібно маніпулюють діями підлеглих тощо. 

Тож перша з порад – це глибокий аналіз проблеми та варіативність підходів 
вирішення. Розглянемо більш детально кроки подолання супротиву за Котлер Дж. та 
Шлезінгер Л.. Вони виділяють 6 методів подолання: Навчання та надання інформації; 
Залучення до участі в проекті; Стимулювання та підтримка; Переговори і угоди; Кадрові 
перестановки, призначення та маніпуляції; Приховані і явні заходи примусу. 

Серед перерахованих стратегій подолання змін можна виділити 2 полюси. 
Перший – стратегія з орієнтацією на примус (жорсткі методи), який лише у 

виняткових випадках може привести до стійкого успіху. Бажана поведінка визначається 
страхом перед покаранням, а не переконаністю підлеглого. Таким чином, не можуть бути 
досягнуті зміни що гарантують організації стабільний і тривалий успіх, можливі лише 
короткочасні досягнення в кризові періоди. 

Більш ефективним є другий полюс – біографічний (м’які методи), який базується на 
історії реформування організацій. У цьому випадку виходять із факторів, що визначають 
індивідуальні ціннісні уявлення, групові норми та спільні цілі. Саме співробітники, яких 
будуть стосуватися зміни повинні бути зацікавлені в тому, щоб змінити свою нормативну 
орієнтацію по відношенню до старих моделей і виробити нову систему обов’язків. 

Дуже важливо також вчасно підтримати тих, хто боїться проблем адаптації до нових 
умов. При необхідності з ними слід провести переговори і навіть укласти угоди з 
найуразливішими від змін співробітниками, що також знизить розвиток супротиву. 

Отже, для подолання супротиву використовують такі методи: «жорсткі»: до них 
відносяться примус співробітників до роботи за новими правилами, їх заміна та звільнення; 
«м'які»: до них відносяться залучення співробітників у процес змін, створення для них 
можливості вносити свої пропозиції по цілям і методам змін, обговорення з персоналом 
прийнятих організаційних рішень, переконання в необхідності і правильності методів змін, 
навчання суміжним професіям і новим методам роботи, інформування про плани та хід змін; 
«компромісні»: укладення «угод», створення гарантій непогіршення становища 
співробітників, зниження радикальності змін. 

Вибір стратегії подолання супротиву (жорсткі, м'які, компромісні методи чи їх 
комбінація) багато в чому залежить від кваліфікації керівництва та співробітників, від 
характеру змін. Поєднання методу переконання з іншими м'якими методами призводить до 
ефективного подолання опору. 

Таким чином доходимо висновків, що універсального метода подолання супротиву не 
існує. Тому успішна реалізація стратегії в організації завжди характеризується вмілим 
застосуванням цілого ряду перерахованих підходів, часто в самих різних поєднаннях. Однак, 
успішне здійснення характеризується двома особливостями: треба використовувати методи 
подолання супротиву з урахуванням їх переваг та недоліків, а також реалістично оцінювати 
ситуацію. 

 

Крусір Ріта 

студентка 4 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.психол.н., доц. Калюжна Є.М. 

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ 

ЗАДОВОЛЕННІСТЮ ПРАЦЕЮ РОБІТНИКІВ 

У сучасному світі спостерігається тенденція до створення все більшої кількості малих 

і середніх підприємств у різних сферах діяльності. Керівникам таких підприємств весь час 
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доводиться шукати найбільш ефективні шляхи розвитку і досягнення успіху свого бізнесу – 

бути конкурентоспроможними. 

Необхідно забезпечувати «психологічне здоров'я» організації, яке полягає в 

задоволеності співробітників своєю роботою, емоційної включеності в організаційну 

культуру, дружній і доброзичливій атмосфері в колективі, а також, що важливо, у 

можливості самореалізації та свободи самовираження. Якщо керівники дійсно ставлять і 

вирішують ці питання, то наслідком є висока ефективність і конкурентоспроможність 

організації. 

У вітчизняній психології вивченням соціально-психологічного клімату займалися такі 

вчені, як Б.Ф.Ломов, В.М.Шепель, Л.П.Буева, Е.С.Кузьмін, М.М.Обозів, К.К.Платонов, 

А.К.Улєдов, А.А.Русалінова, А.Н.Лутошкін, В.А.Покровський, Б.Д.Паригін та інші. 

Вивченням організаційної культури у вітчизняній психології займалися: 

А.Н.Занковський, А.Ю.Красовський, В.М.Дружинін. Серед зарубіжних дослідників 

організаційної культури виділяються: Е.Шейн, Ф.Лютенс, Р.Моран, Д.Мартін, Ф.Харріс. 

Метою даної статті є вивчення соціально-психологічного клімату і розкриття його 

ролі в задоволеністю працею робітників. 

У зарубіжній психології одні дослідники вживають терміни організаційна культура та 

соціально-психологічний клімат як синоніми і стверджують, що ці поняття по суті ідентичні. 

Інші ж вважають клімат формою прояву культури. Соціально-психологічний клімат це те, 

що ми сприймаємо, коли спостерігаємо за тим, як функціонує компанія, в той час як 

організаційна культура - щось більш глибоке, причини, які спонукають організацію діяти 

так, а не інакше. 

Ф.Лютенс, Е.Шейн (1999) виділяють соціально-психологічний клімат як одну з 

характеристик організаційної культури. Вони вважають, що організаційний клімат – це те 

загальне відчуття, яке створюється фізичною організацією простору, стилем спілкування 

співробітників між собою і формою поведінки співробітників по відношенню до клієнтів та 

інших сторонніх осіб. 

В.М.Шепель розкриває зміст поняття соціально-психологічний клімат як емоційне 

забарвлення психологічних зв'язків членів колективу, що виникає на основі їх близькості, 

симпатії, збігу характерів, інтересів і схильностей. Він також виділив в цьому понятті три 

"кліматичні зони". 

Перша кліматична зона – соціальний клімат, який визначається тим, наскільки в 

даному колективі усвідомлені цілі і завдання суспільства, наскільки тут гарантовано 

дотримання конституційних прав і обов'язків працівників як громадян. 

Друга кліматична зона – моральний клімат, який визначається тим, які моральні 

цінності прийняті в даному колективі. 

Третя кліматична зона – психологічний клімат, ті неофіційні відносини, які 

складаються між працівниками, що перебувають у безпосередньому контакті один з одним. 

Найбільш повне визначення організаційної культури дає А.Н.Занковський (2002), 

розуміючи її як сукупність норм, правил, звичаїв, традицій, що розділяються і прийнятих 

працівниками організації. Найчастіше в компаніях формується культура, в якій втілюються 

цінності та стиль поведінки їхніх лідерів. У цьому контексті організаційна культура може 

бути визначена як сукупність норм, правил, звичаїв і традицій, які підтримуються суб'єктом 

організаційної влади і задають загальні рамки поведінки працівників, узгоджуються зі 

стратегією організації. 

Емпіричне дослідження проводилося на приватному підприємстві, що спеціалізується 

на виготовленні меблів. Припускалося, що сприятливий соціально-психологічний клімат 

буде відповідати високому рівню організаційної культури та задоволеності працею 

працівників досліджуваного підприємства. 

Для дослідження був використаний комплекс таких методик: 

– діагностика психологічного клімату в малій виробничій групі (В.В.Шпалінській, 

Е.Г.Шелест); 
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– тест «Інтегральна задоволеність працею» (А.В.Батаршев); 

– методика «Вивчення рівня організаційної культури» (І.Д.Ладанов). 

Середній показник рівня організаційної культури 201, що відповідає високому рівню - 

налагоджені взаємини в колективі, працюють над залученням співробітників до 

організаційної культури. 

Показники психологічного клімату відповідають високій сприятливості – 42%. Про 

високий рівень задоволеності працею свідчать такі показники - 60%, загальний рівень 

задоволеності працею: найбільш високі показники були за шкалами задоволеність 

взаєминами і задоволеність досягненнями. Найменші бали за шкалою - задоволеність 

умовами праці. 

Отже, за допомогою проведеного дослідження, ми вивчили організаційну культуру, 

соціально-психологічний клімат і рівень задоволеності працею на підприємстві, а також 

підтвердили гіпотезу про те, що сприятливий соціально-психологічний клімат відповідає 

високому рівню організаційної культури та задоволеності працею робітників. 

 

Кучинова Наталя 

аспірантка фак-ту СПП 

Наук. кер.: д.психол.н., проф. Шевченко Н.Ф.  

 

ПРО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ 

СТУДЕНТІВ-МАРКЕТОЛОГІВ 

На теперішній час професійна освіта націлена не тільки на формування у майбутніх 

фахівців системи знань, умінь та навичок, необхідних для виконання професійних функцій, 

але й на розвиток їх творчих здібностей та готовності до креативного підходу у вирішенні 

нестандартних задач в умовах невизначеності. 

В психології неоднозначно розглядається питання щодо розвитку креативності. 

Домінуючим є уявлення науковців про те, що креативність підлягає цілеспрямованому 

розвитку за певних психолого-педагогічних умов.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психолого-педагогічні умови розвитку 

креативності розглянуто у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників Т. О. Баришевої, 

Н. Ф. Вишнякової, М. В. Голубєвої, О. В. Лободи, Н. М. Макаренко, Н. Ю. Малій,  

О. О. Попель, Н. В. Ротової, О. В. Сорокіної, А. В. Тараканова , О. П. Тарасової, 

О. Є. Щербакової та ін. Однак питання про умови розвитку креативності майбутніх фахівців 

різних галузей діяльності залишається актуальним. 

Метою статті є визначення психолого-педагогічних умов розвитку креативності 

студентів-маркетологів в процесі професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток активної творчої особистості – одна з 

найважливіших проблем психологічної та педагогічної теорії і практики. Ідея навчання, 

націленого на розвиток творчих можливостей особистості, лежить в основі багатьох 

сучасних підходів до освіти. Тому важливим є з’ясування психолого-педагогічних умов, які 

сприяють розвитку креативності. 

В сучасній психолого-педагогічній практиці під умовами розглядають необхідні і 

достатні обставини, які визначають існування та розвиток відповідного освітнього простору.  

Аналіз наукової літератури дозволив узагальнити психолого-педагогічні умови 

розвитку креативності студентів в процесі професійної підготовки. До таких психолого-

педагогічних умов відносимо: 

1. Визначення за допомогою психодіагностичного інструментарію актуального стану 

та проблемних зон в розвитку креативності студентів-маркетологів: діагностика 

мотиваційного поля діяльності студентів, особистісної креативності (невербальної, 

мовленнєво-мисленнєвої, комунікативної), самооцінки рівня креативності. 

2. Організація процесу професійної підготовки майбутніх маркетологів з відповідним 

навчально-методичним забезпеченням: організація інноваційної навчальної діяльності через 
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насиченість змісту спеціальних дисциплін ціннісно-смисловими, проблемно-проектними 

завданнями відповідно до особливостей майбутньої професійної діяльності; широке 

застосування методів активізації пізнавальної діяльності студентів (ігрові методи, методи 

проблемного навчання, евристичні прийоми, дивергентні завдання, тренінгові технології, 

ситуації вільного вибору тощо); впровадження у навчальний процес спецкурсів з розвитку 

креативного потенціалу майбутніх фахівців та розробку відповідних навчально-методичних 

посібників (М. В. Голубєва, Н. М. Макаренко, О. П. Тарасова). 

3. Створення комунікативного середовища в процесі професійної підготовки фахівців: 

зміна ролі викладача у системі взаємовідносин «викладач-студент»; створення атмосфери 

партнерства у спілкуванні викладачів і студентів; організація діалогічного навчання 

(О. В. Сорокіна). 

4. Впровадження особистісно-орієнтованого навчання: індивідуальний підхід в 

організації професійної підготовки з врахуванням вікових психологічних особливостей та 

соціально-психологічних типів студентів; використання індивідуальних освітніх планів з 

адаптацією до особливостей особистісного розвитку студента (О. П. Тарасова). 

5. Організація психологічної підтримки розвитку креативності студентів: створення 

сприятливого морально-психологічного клімату; спеціальна робота по зниженню 

тривожності, підвищенню впевненості, емоційної експресивності; створення атмосфери 

психологічної безпеки, комфорту, невимушеності та свободи за рахунок творчих починань; 

зняття страху критики виказаних нестандартних думок; трансформація когнітивного змісту в 

емоційне, безоцінкове прийняття і підтримка емоційних реакцій і станів студентів 

(М. В. Голубєва, О. В. Лобода, Н. М. Макаренко). 

6. Підготовка викладача до впровадження програми розвитку креативності 

професійного мислення майбутніх фахівців-маркетологів: організація психолого-

педагогічного семінару з проблем розвитку креативності професійного мислення майбутніх 

фахівців з маркетингу; індивідуальне консультування викладачів професійно-орієнтовних 

дисциплін щодо розробки навчально-методичного забезпечення організації інноваційної 

навчальної діяльності, тощо (Н. В. Ротова). 

На підставі аналізу наукових джерел ми дійшли висновку, що розвиток креативності 

особистості студента успішно відбувається в креативному середовищі, яке створюється 

певними психолого-педагогічними умовами. Вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних 

дослідників дало можливість визначити ці необхідні і достатні умови, що стало підставою 

для розробки комплексної програми розвитку креативної складової професійного мислення 

майбутніх маркетологів. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЯ 

У сучасному суспільстві процес адаптації є одним із найбільш досліджуваних 

наукових об’єктів. Це обумовлюється, перш за все, універсальністю цього явища, адже 

адаптаційні процеси об’єктивно обумовлені будь-якими динамічними змінами, що 

відбуваються у різноманітних системах. 
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У психологічній науковій літературі проблема адаптації вивчалась на різних рівнях – 

від розкриття змісту поняття (Ю. Александровський, Ф. Березін, В. Казначеєв), до виявлення 

особливостей її прояву в різних видах діяльності ( В. Мерлін, В. Рождественський, 

Я. Стреляу ) та чинників, які детермінують цей процес в тих чи інших умовах (О. Мороз, 

М. Раттер) [1].  

Поняття адаптація, адаптованість, адаптивність виступають об’єктом наукового 

аналізу у фізіологічних, філософських, педагогічних, психологічних, медичних 

дослідженнях. 

Отже, метою нашої статті є розкриття психологічної сутності поняття адаптація, 

психологічний аспект якої – пристосування особистості до потреб суспільства, з 

урахуванням власних мотивів та інтересів. 

Зміст адаптації розкривається такими допоміжними термінами як: 

а) адаптування – власне процес адаптації; 

б) адаптованість – стан організму в результаті успішного здійснення цього процесу; 

в) адаптивний цикл – сукупність процесів від початкового стану організму і до 

кінцевого; 

г) адаптивний ефект – відмінності в стані організму до початку і завершення процесу 

адаптації; 

д) адаптивна ситуація – конкретний момент взаємодії організму та середовища, що 

відображає необхідність адаптивних перебудов [1]. 

Таким чином, кожен результат є проміжним, оскільки відбувається подальше 

функціонування явища. 

У В.А. Семіченко запропонувала концепцію системного розгляду процесу адаптації. В 

її основі лежить ідея про те, що загальна ефективність процесу адаптації людини суттєво 

залежить від інтеграційних тенденцій особистості. Таким чином, загальний процес адаптації 

– це складне явище, яке має певну структуру, складається із багатьох відносно незалежних 

процесів. Кожен із них обслуговує певну систему відносин, які виникають у людини з 

відповідною системою, і в сукупності з ними та відповідними зв’язками складає певний 

структурний компонент [2]. 

На думку автора, кожен структурний компонент процесу адаптації є в свою чергу 

системою, яка включає : а) об’єктивне явище і його умови (так звані зовнішні умови); б) 

відносини, що виникають у людини, яка адаптується з відповідним явищем (ставлення, 

відносини, зв’язки); в) індивідуальні особливості самої людини, що відповідають чи не 

відповідають вимогам (внутрішні умови або власні ресурси людини). 

 Отже, можна зробити висновок, що поняття «адаптація» є багатозначним, і 

відображає різноманітність та багаторівневість досліджуваного явища. В найбільш 

поширеному розумінні під адаптацією розглядають процес пристосування організму до 

нового середовища. Мова йде про цілісне, системне пристосування, що об'єднує біологічний, 

психологічний та соціальні рівні.  
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ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ БРЕХНІ 

У наш час проблема діагностики брехні актуальна саме тому,що,напевно, кожна 

людина може бути підданна брехні і обману, а найголовніше вона піддається цьому, мало не 

щодня. Проблема можливості визначення істинної і неістинної інформації в спілкуванні 

останнім часом стоїть особливо гостро,адже ми живемо в постійно мінливому світі. 

Метою статті є висвітлення і аналіз деяких аспектів діагностування брехні. 

У наш час,шляхи діагностики брехні як психологічного феномену вивчають ряд 

авторів,найвідомішими є Пол Екман та Віктор Знаків. На сьогоднішній день робота 

американського психолога, професора психології Каліфорнійського університету в Сан-

Франциско Пола Екмана «Психологія брехні» є однією з книг, в якій досить повно 

представлені всі напрацювання з цієї проблеми. До російського перекладу книги докладено 

післямову «Західні і російські традиції в розумінні брехні» доктора психологічних наук, 

професора, провідного наукового співробітника Інституту психології Російської Академії 

Наук (РАН) Віктора Знакова, в якому він доповнює Екмана. 

У своїх роботах В. Знаків говорив,що брехнею зазвичай називають умисну передачу 

відомостей, які не відповідають дійсності. 

Пол Екман визначає брехню як дію, якою одна людина вводить в оману іншу, роблячи 

це навмисно, без попереднього повідомлення про свої цілі і без чітко вираженого з боку 

жертви прохання не розкривати правди. 

Ю.І. Холодний каже,що брехня - це свідоме спотворення відомої суб'єкту істини: вона 

"являє собою усвідомлений продукт мовленнєвої діяльності суб'єкта, що має своєю метою 

ввести в оману" співрозмовника. 

Брехню часто ототожнюють з поняттями обману і неправди,але така думка 

помилкова.На відміну від брехні, обман - це напівправда, що провокує розуміння її людиною 

на помилкові висновки з достовірних фактів; повідомляючи деякі справжні факти, обманщик 

навмисне приховує інші, важливі для розуміння відомості. Неправда - це висловлювання, 

засноване на щирій омані мовця чи на його неповному знанні про те, про що він говорить. 

Англійський дослідник Олдерт Фрай, в свою чергу, визначає обман як «успішну або 

безуспішну навмисну спробу, чинену без попередження, сформувати у іншої людини 

переконання, яке комунікатор вважає невірним». 

Під час діагностики брехні слід враховувати не тільки зовнішні прояви,але і 

внутрішній стан брехуна,причини і умови брехні. 

Супутниками брехні можуть виявитися різні емоції, але найчастіше переплітаються з 

обманом три з них - боязнь опинитися викритим, почуття провини з приводу власної брехні і 

те почуття захоплення, яке часом відчуває обманщик у випадку удачі, - вони і заслуговують 

найбільш пильної уваги.  

Згідно Олдерту Фраю: «Коли людина бреше, вона переживає три різних процеси, 

пов'язаних з емоціями, складністю змісту і контролем над поведінкою»[2, 38].Саме завдяки 

складності структури процесу брехні,ми і можемо виявити брехню. 

Також в деяких випадках важливо враховувати вікові,особистісні і гендерні 

відмінності. 

Однак при тлумаченні цих особливостей поведінки слід бути дуже обережним, 

оскільки вони не обов'язково свідчать про брехню, а можуть бути всього лише ознакою 

невпевненості в собі. 

Пол Екман радить дотримуватися ряду запобіжних заходів,які допоможуть знизити 

ймовірність помилки: 

1.«Відсутність ознак обману ще не є доказом правди; деякі брехуни не допускають 

ніяких промахів. Але й наявність ознак обману ще не свідчить про брехню - ці ознаки 
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можуть бути всього лише індивідуальними особливостями людини, її типовою 

поведінкою»[1, 76]. 

2. Потрібно уважно поміркувати, чи немає у вас яких-небудь упереджень щодо 

підозрюваного у брехні, і якщо такі є, то як вони можуть перешкодити винесенню 

правильного судження. «Не можна судити про те, бреше людина чи ні, якщо ви охоплені 

ревнощами або гнівом»[1, 77]. 

3. Потрібно мати на увазі, що багато ознак обману будуються не на одному, а на 

декількох рухах тіла, і завжди варто гарненько подумати, перш ніж виносити судження, 

особливо якщо один рух говорить про те, що людина бреше, а інший - що говорить правду. 

Аналіз завжди слід проводити за сукупністю даних і враховувати те,що всі люди різні, і 

мають індивідуальні відмінності,тому деякі люди:кажуть плутано і багатослівно;кажуть з 

довгими або короткими паузами;здійснюють багато мовних помилок;використовують у мові 

мало ілюстрацій;часто виявляють ознаки страху, страждання і гніву незалежно від того, 

відчувають вони ці почуття насправді чи ні;мають схильність до асиметричного виразу 

обличчя.  

Отже, розуміння поняття і процесу брехні дає можливість не тільки більш точно 

діагностувати її,але і уникнути помилок ,які можуть відіграти велику роль у виявленні 

обману. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Вчені відзначають, що концепція психологічного захисту була і залишається одним з 

найбільш важливих вкладів психоаналізу в теорію особистості і в теорію психічної адаптації. 

Механізми психологічного захисту можна розглядати як регулятивну систему стабілізації 

особистості. У широкому психологічному контексті психологічний захист "спрацьовує" при 

виникненні негативних, психотравмуючих переживань і багато в чому визначає поведінку 

особистості, що усуває психічний дискомфорт, тривожну та напругу. У всякому разі, 

незважаючи на значну кількість досліджень в області психологічного захисту, по ряду 

основних моментів, які окреслюють загальні контури поняття, між дослідниками досі 

відзначаються істотні розбіжності. У зв'язку з цим виникла потреба більш пильного вивчення 

психологічного захисту людини. 

Метою статті є теоретичний аналіз закономірностей формування психологічного 

захисту особистості. 

Виклад основного матеріалу. Проблема психологічного захисту була поставлена на 

початку ХХ століття в психоаналізі. Як відомо, історичні і логічні витоки психоаналізу 

лежать в спільній роботі З.Фрейда і И.Брейера по вивченню природи істерії і її лікування. Її 

результати були викладені авторами в роботі «Етюди про істерію». 

Психологічний захист - сукупність психологічних механізмів, дій і способів, 

спрямованих на зменшення або усунення причин, що загрожують цілісності та стійкості 

людини, його Я, і на збереження гармонійності і врівноваженості структури його 

особистості. 
Узагальнення основних теоретичних підходів до проблеми дозволяє розглядати 

процес формування психологічного захисту через основні закономірності його формування, 
а саме: витіснення, регресія, проекція, інтроекція, раціоналізація, компенсація, 
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інтелектуалізація, реактивне формування, заперечення, сублімація, зміщення, а також окремі: 
раціоналізація, селекція інформації, девальвація погрози, фіксація, відключення, боротьба Я 
з самим собою. 

Єдиної загальновизнаної класифікації захисних механізмів немає. Часто механізми 
психологічного захисту ділять на 2 групи: 

• протективні (примітивні, незрілі, простіші); їх мета - не допустити інформацію у 
свідомість (розщеплення, проекція, заперечення, витіснення, ідеалізація дисоціація, 
всемогутній контроль, знецінення, ізоляція, ідентифікація з агресором та інші. 

• дефінзивні - більш зрілі, допускають інформацію у свідомість, але спотворюють її 
(сублімація, раціоналізація, інтелектуалізація, гумор, та ін). 

Зараз психологи налічують понад тридцять видів захисних механізмів, які 
розрізняються по ефективності, зрілості і щодо конфлікту, котрий породив їх. 

Закладання та накопичення захисних механізмів розпочинається с дитинства.  
А. Фрейд це пов’язувала з тим, що захисні механізми у дітей носять оберігаючий характер. 

У дитини кожен захисний механізм спочатку формується для оволодіння 
конкретними інстинктивними спонуканнями і пов'язаний, таким чином, з певною фазою 
індивідуального розвитку. Спонукаючими до їх формування виступають ті різноманітні типи 
тривоги, типові для дітей в онтогенезі. Сюди відносять реакції занепокоєння про фізичний 
дискомфорт, страх розлуки і самостійності (самотності, темряви, замкнутих просторів), страх 
смерті (нападу, захворювання, смерть батьків, казкових персонажів, стихії та пр.), страх 
підпорядкування (бути покараним, бути присоромленим,), страх змін. Вони захищають 
дитину від незадоволення, яке розпочинається зсередини, і від невдоволення, джерела якого 
знаходяться в зовнішньому світі. Захисна система дитини формується на базі вроджених 
безумовних реакцій. 

Специфіка становлення дитячої системи психологічного захисту полягає в тому, що 
спочатку вона проявляється за рахунок і на рівні рухових (поведінкових) реакцій за участю 
елементарних психічних функцій, а пізніше формуються захисні механізми, в реалізації яких 
беруть участь в першу чергу психічні функції: від сприйняття та емоцій до пам'яті і 
мислення, які з’являються у дитини не з самого народження. Такі захисні процеси, як 
заперечення, проекція, заміщення, дозволяють людині адаптуватися до середовища не за 
рахунок зміни зовнішнього світу, а за рахунок внутрішніх змін - трансформації внутрішньої 
картини світу і образу самого себе. 

Внаслідок проведеного дослідження ми можемо зробити висновки: механізми захисту 
дозволяють психіці підтримувати стан внутрішнього психологічного комфорту шляхом 
спотворення уявлень про себе, про свою поведінку; захисні механізми вроджені, 
запускаються в екстремальних ситуаціях; всі труднощі, що виникають у житті людини, 
неодмінно засновані на якомусь невисловлене внутрішньому конфлікті, що гніздяться в його 
підсвідомості; механізми захисту, що розвиваються в онтогенезі як засобу адаптації та 
вирішення конфлікту можуть, за певних умов, забезпечувати прямо протилежні стани 
дезадаптації і безперервного конфлікту. 

Все вище сказане свідчить про те, що проблема підсвідомого психологічно захисту 
поставлена в психоаналізі, є не вирішеною, бо безліч питань досі залишаються відкритими і 
чекають своїх відповідей.  
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ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСІЇ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Проблема агресивності в підлітковому співтоваристві в даний час вельми актуальна. 
Діагностика проявів підліткової агресії в даний час представляє певну складність. З одного 
боку, вікова імпульсивність підлітків, характерна для них емоційна збудливість і чутливість 
часто трактуються дорослими як агресивність. З іншого - психологічна практика не може 
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похвалитися великою кількістю засобів виявлення індивідуальних якісних характеристик 
агресивності та їх можливих причин у підлітків. 

Багато помилок виникає у зв'язку з неправильним тлумаченням агресивної поведінки. 
Буває, що за важку форму агресії приймаються нормальні реакції дитини на ту чи іншу 
ситуацію. Буває і навпаки: агресія має хворобливу основу, але оточуючі її недооцінюють. 
Агресія може бути частиною «нормальної» поведінки, а може мати патологічний характер. Є 
широкий спектр агресивних проявів дітей і підлітків, що є нормою, навіть необхідним 
компонентом дорослішання. Це досвід, через який проходить дитина. Фурманов зазначає, що 
в соціальному плані - особистість повинна мати певний ступінь агресивності. У «нормі» вона 
може виявляється якістю соціально прийнятним і навіть необхідним. В іншому випадку, це 
призводить до піддатливості, відомості, комфортності, пасивності поведінки [4]. 

У даній роботі вивчається проблема агресивної поведінки підлітків, так як цей вік 
найбільш схильній до різних відхилень у поведінці. Актуальність даної проблеми 
визначається необхідністю більш глибокого вивчення особливостей агресивної поведінки в 
підлітковому віці, а також необхідністю профілактики та корекції поведінки. 

Мета роботи полягає в тому, щоб виявити наявність схильності до агресивної 
поведінки підлітків та запропонувати заходи профілактики. 

Для Досягнення мети були поставлені такі завдання: 
• ознайомитись з проблемою агресії. 
• з'ясувати причини виникнення агресивної поведінки 
• провести практичну частину дослідження на виявлення схильності до агресивної 

поведінки 
• Розробити профілактичні рекомендації 
• сформулювати висновки 
Теоретичні положення дослідження базуються на вченнях Ю.М. Антонян,  

В.С. Мухіної, І.А. Фурманова, Л. М. Семенюка, А. Басс, К. Лоренц. та других фахівців, 
Була проведена діагностика в клубі науково-технічної творчості молоді «Політ» м. 
Запоріжжя у різних групах, з теми: «Профілактика агресивної поведінки в підлітковому 
віці». Дослідження включало збір емпіричного матеріалу з використанням стандартизованої 
методики діагностики показників та форм агресії А. Басса - А. Дарки. У дослідженні 
приймали участь 12 підлітків. В результаті інтерпретації методик, були отримані такі дані: 10 
підлітків не мают вираженої агресивної поведінки, у 2 - х юнаків були виявлені високі 
показники по фізичній агресії, роздратування та вербальної агресії. 

Можна сформулювати ряд пропозицій з виховної та психокорекційної роботи з 
підлітковою агресивністю: 

- Одним з ефективних засобів підвищення самоповаги учнів є індивідуальні бесіди з 
ними психолога за результатами проведеної психодіагностики, в процесі якої обговорюються 
їх індивідуальні особливості, вміння використовувати свої сильні сторони і долати існуючі 
проблеми. 

- Індивідуальна робота педагога-психолога з підлітками є однією з основних форм 
корекції протестної поведінки, оскільки дозволяє виявити причини агресивності, встановити 
контакт, викликати почуття довіри. 

- Необхідно соціально-психологічне просвітництво батьків з метою підвищення їх 
психолого-педагогічної компетентності та роз'яснення важливості психологічної допомоги у 
вирішенні конфліктів з підлітками. 

Для профілактики агресивної поведінки необхідно навчити підлітків навичкам 
позитивного спілкування, взаємодії з іншими членами соціуму, вміння знаходити 
альтернативні мирні шляхи вирішення конфліктів. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У  

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Актуальність. Професійний інтерес психологів до різних видів і рівнів змін 

особистості неповнолітніх і їх характерологічних особливостей досить високий і стійкий 

багато років. Про це свідчать спрямованість і кількість робіт, присвячених проблемі 

агресивної поведінки як закордонних, так і вітчизняних психологів. Характер агресивної 

поведінки багато в чому визначається статевовіковими та індивідуальними особливостями. 

Кожен віковий етап має специфічну ситуацію розвитку і висуває певні вимоги до 

особистості. Адаптація до вікових вимог нерідко супроводжується різними проявами 

агресивної поведінки. Кризові, перехідні періоди пов'язані з незадоволеністю своїм 

положенням, протестною поведінкою, негативізмом, капризністю та неврівноваженістю. 

Результати наукових пошуків психологів свідчать про гендерні відмінності у 

агресивних тенденціях поведінки підлітків. Вони констатують, що агресивна поведінка 

частіше зустрічається у маскулінному типі, ніж у фемінному. Це пояснюється тим, що 

психологічне розрізнення у поведінці чоловіків та жінок визначається як статевим 

деформізмом, загальними особливостями та закономірностями його розвитку, так і 

специфікою прояву характерних типів маскулінності та фемінності, та рівнем розвитку 

суспільства. 

Мета: вивчити гендерну ідентичність у підлітковому віці 

Підлітковий вік в традиційній класифікації є періодом життя людини від дитинства до 

юності. В цей недовгий період часу підліток проходить великий шлях в своєму розвитку: 

через внутрішні конфлікти із самим собою та з іншими, через внутрішні зриви та сходження 

підліток може набути почуття особистості [1,32]. Зміна тіла підлітка, поява в нього 

вторинних статевих ознак сприяють формуванню статевої ідентичності, у якій провідну роль 

відіграє відповідність загальноприйнятим зразкам маскулінності-фемінності. 

 Пубертат є вирішальним етапом формування гендерної ідентичності. Становлення не 

тільки гендерної ідентичності, але й сексуальної ролі – проблема, що виникає перед 

людиною та вирішується ним протягом пубертатного періоду. Лінії фізіологічного та 

психічного розвитку не йдуть паралельно, через що індивідуальні межі вступу в пубертат 

значно варіюють. Середнє значення тривалості данного періоду скаладає 3-4 роки. Настання 

пубертатного періоду характеризується загальними змінами морфологічної будови 

організму. Пубертат характеризується значною гормональною активністю. Гормональна 

регуляція здійснюється на різних рівнях: ендокринних залоз, гіпофізу, щитовидної залози які 

починають виділяти гормони росту і статеві гормони, а саме тестостерон, що впливає на 

формування маскулінних якостей особистості, та прогестерон і естроген, що впливають на 

формування фемінності [2, 22]. 

 Зміни у підлітків відбуваються не лише на морфологічному і гормональному рівнях, а 

й на соціально-психологічному. Вони починають глибше усвідомлювати і переживати 

власну статеву ідентичність, яка тісно пов'язана з певними статевими ролями. В перехідному 

віці соціальний тиск дорослих і групи однолітків вимагає від підлітка соціально схвалювану 

статеву роль з набором властивих їй поведінкових характеристик. Підлітковий вік пов'язаний 

з перебудовою організму – статевим дозріванням. Підліток змушений постійно 

пристосовуватися до фізичних і фізіологічних змін, що відбуваються у його організмі, 

переживати "гормональну бурю". Статеве дозрівання, по зауваженню І.Кону, – це стержень, 

навколо якого структурується самосвідомість підлітка. Всі хлопчики й дівчата оцінюють 

власні ознаки мужності й жіночності. Від того, як складаються знання підлітка про себе, як 

формується переживання свого "фізичного Я" взагалі й статевого зокрема, залежать багато 

сторін його майбутнього відношення до самого себе й до оточуючих людей.  
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Отже, особливості процесу гендерної ідентифікації залежать від багатьох чинників, а 

саме: від біологічних, що виражаються на морфологічному та гормональному рівнях 

розвитку й від соціальних та етнокультурних, які змістовно представлені впливом сім'ї, 

школи та ровесників,що є представниками певного етносу та носіями певної культури. 

Література 

1. Репина Т. А. Анализ теорий полоролевой социализации в современ-ной западной 

психологии / Т. А. Репина // Вопр. психологии. – 1986. 

2. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М. Вікова та 

педагогічна психологія: Навч. посібник. - К. : Просвіта, 2004. - 413с. 

 

Мельникова Аліна 

студентка 4 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к. психол. н., доц. Калюжна Є. М 

 

ПРОБЛЕМА ЗГУРТОВАНОСТІ ГРУП І ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ  

Внутрішнє життя групи, соціальне, психологічне самопочуття об'єднаних у ній 

індивідів, ефективність взаємодії із навколишнім середовищем залежать від згуртованості 

групи, різний вияв якої по-різному впливає на її конфліктогенність. 

Групова згуртованість — утворення, розвиток і формування зв'язків у групі, які 

забезпечують перетворення зовні заданої структури на психологічну спільність людей,  

Під згуртованістю групи ми розуміємо те, наскільки члени цієї групи задоволені 

спільною роботою й наскільки їх залучає перспектива продовжувати працювати разом. Сили 

зімкнення групи мають дві утворюючі: по-перше, ступінь привабливості власної групи, по-

друге, сила притягання інших доступних груп [5, с. 135].  

Групу можна визначити як сукупність індивідів, зв'язаних так, що кожний розцінює 

переваги від об'єднання як більші, ніж ті, що можна одержати поза ним. Із цього необхідно 

укласти, що будь-яка група споконвічно згуртована.  

Необхідним компонентом згуртованості є погодженість взаємних дій людей, їх 

поведінки, але вже не в рамках конкретної праці й трудових дій, а на тлі різноманітної 

взаємодії. Особливо яскраво ця сторона згуртованості колективу проявляється в його 

організованості - здатності до самоорганізації, злагодженості, погодженого подолання 

виникаючих складних ситуацій, властивих моментів у взаємодії, інакше кажучи, до спільної 

ефективної діяльності й до спільного вирішення проблем [5, с. 144].  

Згуртованість колективу визначається як ідейна, моральна, інтелектуальна, емоційна й 

вольова єдність його членів, що розбудовується на основі такої об'єктивної характеристики, 

як організаційна єдність. 

У роботі для визначення групової згуртованості були використані наступні методики: 

визначення індексу групової згуртованості Н. Сишора; оцінка психологічної атмосфери в 

колективі А.Ф. Фідлера; визначення індексу згуртованості групи Е. Н. Родіонова. 

Випробування було проведене на робочому колективі .  

У випробуванні приймали участь десять респондентів - шість чоловіків, чотири жінки. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що половина 

випробуваних вважає, що в їхньому колективі психологічна атмосфера незадовільна. Інша 

половина задоволена психологічною атмосферою у своєму класі. При цьому задоволеність 

психологічною атмосферою свого колективу не залежить від гендерної приналежності. 

Здебільшого, ті випробувані, які вважають, що їх колектив має значний рівень групової 

згуртованості, у другій методиці обрали високий рівень благоприємності психологічної 

атмосфери. Так як індекс згуртованості по другій методиці вище середнього, то можна 

зробити висновок, що досліджуваний колектив має високу групову згуртованість. Результат 

по третій методиці дорівнює 0.67, і він більше, ніж середній, і це означає, що група учнів 

досягла рівня колективу. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УЯВЛЕНЬ  

СТУДЕНТІВ ПРО ПАТРІОТИЗМ 

Національний дух,в умовах складної ситуації у нашій країні зростає з кожним днем, 

тому проблема патріотизму набуває великого значення. Патріотизм є однією з головних 

проблем, що стосуються підростаючого покоління, особливо молоді. Саме молодь повинна 

захищати нашу країну від іноземних загарбників. Окупанти підігрівають своїми ідеями 

псевдопатріотизму та закликають молодих людей до боротьби з «іншими», «чужими» [2, с 

469], і це негативно впливає на формування уявлень молоді нашої країни, щодо патріотизму. 

Тому, почуття патріотизму до своєї Батьківщини повинне бути сформовано у кожного 

громадянина нашої країни, особливо, у свідомості дівчат і юнаків, що побачили революцію 

на своїх очах. Таким чином, проблема розвитку патріотизму серед молоді не може 

розглядатися без врахування вмісту уявлень молоді про патріотизм та психологічних 

механізмів його формування.  

Метою дослідження є вивчення та детальний аналіз уявлень юнаків і дівчат, щодо 

поняття патріотизму та соціально-психологічних детермінант прояву патріотизму - ціннісні 

орієнтації, базисні переконання, а також особливості етнічної ідентичності, в умовах ситуації 

в нашій країні. 

Проблемі патріотизму у психології присвячена невелика кількість робіт.  

В.А. Кольцова, В.А. Соснін вивчають соціально психологічні проблеми патріотизму,  

Н.В. Муращенкова, С.А. Гаврилушкин, С.В. Мещерякова, А.В. Потемкин вивчають вплив 

окремих явищ на формування патріотизму.  

Н.В. Муращенкова вважає, що на формування уявлень молодих людей щодо 

патріотизму впливають такі соціально-психологічні детермінанти: ціннісні орієнтації, 

базисні переконання, а також особливості етнічної ідентичності [2]. 

У загальному вигляді ціннісні орієнтації особистості - це ті життєві пріоритети, 

установки та ідеали, якими вона ( особистість ) керується у своїй діяльності та поведінці. 

Цінності лежать в основі спрямованості особистості і являють собою багаторівневу 

структуру, при цьому на вершині представлені цінності, які відображають пріоритетні 

життєві цілі індивіда. Виступаючи в якості бажаних цілей і способу життя, вони є 

регуляторами поведінки і своєрідними стандартами, критеріями оцінки вчинків, людей, 

подій, що відбуваються. Патріотизм, а точніше патріотична поведінка є видом соціальної 

поведінки, що опосередкована цінностями соціального (суспільного) спектра. Тобто 

патріотизм опосередковується цінностями колективістського спектра. 

Базисні переконання розглядаються як складові образу світу, сформованого у 

свідомості індивіда. Поряд з цим, соціальні уявлення про патріотизм, ймовірно, 

детермінуються базовими переконаннями особистості, що виявляється в прихильності світу і 

цінностей власного «Я» [3, с 99]. 

Етнічна ідентичність виступає в ролі «інформаційного фільтру», який дає можливість 

організовувати і структурувати сприйняття навколишнього світу, усвідомлення індивідом 

своєї приналежності до будь-якої етнічної спільності [1, с 25]. 

Результати емпіричного дослідження. Проведене емпіричне дослідження включало у 

себе виконання авторської анкети «Уявлення студентів щодо патріотизму». У дослідженні 

взяли участь студенти Запорізького національного університету. Вибірку склали 30 студентів 

факультету соціальної педагогіки та психології віком від 18 до 22 років. З опитуваних 

студентів 5% відчувають себе патріотами дуже слабко, 85% іноді відчувають себе 

патріотами, і лише 10% студентів відчувають себе патріотами у повній мірі. Більшість 

студентів вважатимуть людину патріотом, якщо у неї будуть яскраво виражені такі якості – 

відкритість, самостійність, енергійність, дружелюбність, справедливість, воля, сміливість, 
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успішність; виражені - рішучість, миролюбність, щедрість, ввічливість, моральність; та 

слабко виражені - чуйність, напруженість, владність. В уявленнях молоді патріот повинен 

виявляти почуття любові і відданості до своєї Батьківщини, мати активну громадянську 

позицію, проявляти любов і повагу до своєї мови, культури, знати історію своєї країни, міста, 

народу, шанобливо ставитися до представників і способу життя інших людей. 95% опитаних 

студентів ідентифікують себе з громадянами нашої країни, і лише 5% - з громадянами іншої 

країни. З питань національних відносин, національної культури молодь вважає, що можливо 

знайти спільну мову з представниками інших національностей, що люди інших 

національностей можуть мешкать на будь-яких територіях. Опитана молодь не відчуває 

почуття неповноцінності через свою національну приналежність, і поважає свій народ. 

Таким чином, за результати проведеного дослідження було виявлено, що цінності, 

базові переконання, особливості етнічної ідентичності є значущими детермінантами уявлень 

молоді, щодо прояву патріотизму. 
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ПОНЯТТЯ ОРГАГІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

 З МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ 

Організаційна культура і система мотивації на підприємстві тісно взаємопов'язані. 

Зміна організаційної культури негайно тягне за собою і зміни у формуванні мотивації у 

працівників. Що визначає актуальність дослідження даного питання. 

Мотивація у функціональному значенні – це функція менеджменту, яка здійснюється 

за допомогою використання різних стимулів, з тим щоб направити трудовий потенціал 

персоналу на реалізацію цілей компанії. Характер мотиваційно управлінської праці завжди 

унікальний і відображає як специфіку зовнішнього середовища, так і соціокультурні 

особливості конкретної компанії. Таким чином, в кожній фірмі формується своя, єдина в 

своєму роді організаційна система мотивації. Організаційна культура формує і організаційну 

систему мотивації в організації. Організаційна система мотивації – це сукупність 

взаємозв'язаних методів мотивації персоналу, створювана в компанії для реалізації її 

стратегічних цілей, які, в свою чергу, формулюються з урахуванням факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища компанії. 

Великий внесок у формування змістовного підходу до дослідження проблем мотивації 

внесли зарубіжні дослідники (К. Левін, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, Дж. Уотсон та ін ). 

Основу роботи склали загально психологічні дослідження мотиваційних процесів  

(А. Бандура, К.С. Виготський, Дж. Келлі, У. Мішел, Э.Торндайк, та ін), вітчизняні та 

зарубіжні дослідження у сфері мотивації трудової діяльності (К. Альдерфер, Д. Барбуто,  

Г.П. Гагаринская, В.М. Герчиков, Ф. Херцберг та ін), організаційної культури (В.Н. Воронін, 

Р. Моран, Т. Парсонс, Т.Питерс та ін), дослідження організаційної поведінки та психології 

управління (Г.Друкер, О.М. Занковский, Ф. Котлер, М. Мескон, Фролов С.С. і ін). 
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Останнім часом зростає інтерес до процесів формування організаційної культури в 

українських компаніях і до дослідження системи організаційних відносин, які розглядаються 

насамперед як важливі компоненти досягнення успіху в бізнесі. Керівники організацій через 

розвиток організаційної культури та звернення до оцінки мотивації персоналу прагнуть 

досягти підвищення зацікавленості працівників у трудовій діяльності, тобто вплинути на 

трудову мотивацію, на формування стратегії управління персоналом. 

Основу мотивації поведінки працівника складають потреби і цінності, які спонукають 

людину до певних дій, тому саме організаційна культура може створити мотиваційне поле, 

яке здатне об’єднати персонал навколо значимих цілей, спонукати працівників працювати 

творчо і ефективно як для власного блага, так і на користь організації. Тісний взаємозв’язок в 

ланцюгу організаційна культура – мотивація – ефективність діяльності підприємства 

підтверджується результатами як за рубіжних, так і вітчизняних досліджень. 

Взаємозв’язок «організаційна культура – мотивація персоналу» може бути 

реалізований на основі впровадження наступних заходів: 1) розробка системи винагород, 2) 

розробка системи просування по службі, 3) створення системи стимулювання праці з 

врахуванням факторів справедливості і особистої культури працівників. Використання 

потенціалу організаційної культури дає можливість суттєво підвищити результативність 

заходів мотивації праці, в першу чергу, нематеріальних. 

Таким чином, мотивація персоналу та розвиток організаційної культури компанії – це 

дві глибоко взаємопов'язані сторони одного і того ж процесу - процесу формування та 

вдосконалення соціально - економічного простору» організації. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВО - ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ЛІЦЕЇСТІВ 

Специфічним і досить важливим видом людської діяльності в усі часи була військова 

діяльність. Однак об'єктивні умови військової діяльності в нашій країні за останні роки 

кардинально змінилися. У зв'язку з цим зростає необхідність посилення уваги до 

мотиваційної сфери діяльності військових. 

Актуальність даної проблеми обумовлено наступними обставинами: престиж 

військової професії знизився за останні роки незалежності України; знизився рівень 

патріотизму у молоді, яка призивається в Збройні Сили України; низьке матеріально-

фінансове забезпечення армії, втрата переконаності в необхідності, цінності соціальної та 

особистої значущості військової служби 

Мета статті: теоретичний аналіз проблеми мотивації курсантів військових навчальних 

закладів. 

У вивченні проблем військово-професійної спрямованості як сукупності 

спонукальних мотивів діяльності військовослужбовців фахівці виділяють ряд напрямків. 

Перш за все, є наукові праці, присвячені вивченню мотиваційної сфери і якості набору 

абітурієнтів, які вступають у військово-навчальні заклади. У цих роботах визначають ступінь 

придатності кандидатів до майбутньої військової діяльності, оцінюється ступінь їх 

військово-професійної спрямованості (В.М.Анісімов, А.В.Боєнко, Л.Ф.Железняк, 

В.Ф.Ковалевський, І.М.Панін, Н.Ф.Феденко та ін.). 

Ще один напрямок пов'язаний з вивченням військово-професійної спрямованостіа 

курсантів, стимулюванням їх навчання, націленості на оволодіння професійними знаннями, 

формуванні навичок і вмінь. Відзначається, що ефективність даної діяльності досить висока 

тільки в разі збігу особистісно-мотиваційного вектору і вимог щодо суспільно-державного 

замовлення спеціаліста. Цьому присвячені роботи А.Т.Поліпонского (військово-професійна 

спрямованість курсантів), І.В.Кузнєцової (проблема прийняття рішення про вибір професії), 
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Б.В.Кузьменко (мотиваційна сфера військової діяльності як об'єкт системного аналізу та 

управління). 

Військово-професійна спрямованість займає особливе місце в структурі особистості 

офіцера і її роль у формуванні та розвитку професійно значущих якостей особистості 

офіцера важко переоцінити. Вона включає інтерес до військової професії, наявність 

покликання, професійні наміри й очікування, схильності і здібності до специфічної 

військової праці. 

Покликання слід розглядати, як здатність людини повністю віддаватися діяльності в 

рамках своєї професії. У ньому відбивається персональний сенс життя, перетворений в 

практичну мету професійної діяльності. Покликання до професії спирається не тільки на 

розуміння значущості військової професії, а й усвідомлення своїх можливостей оволодіти 

нею, оцінку своїх потенційних здібностей, нарешті, на розуміння свого призначення. 

Військово-професійна спрямованість формується і розвивається в процесі підготовки 

майбутніх офіцерів, основні компоненти якої спрямовані на формування і розвиток: 

військово-професійної мотивації, високих моральних якостей, відповідних потреб, 

цілей, інтересів, установок на військову службу; 

військово-професійних знань, навичок, умінь і позитивних звичок; 

професійно-важливих психічних процесів, необхідних у ході льотної праці; 

емоційно-вольової стійкості; витримки, дисциплінованості, стійкості, здатності 

беззаперечно підкорятися командирам і начальникам; 

 фізичної підготовки. 

Висновок: підготовка курсантів до військово-професійної діяльності не обмежується 

формуванням системи знань, умінь і навичок, необхідних професійно значущих і важливих 

якостей, а ставить завдання постійного накопичення досвіду самостійного, творчого 

вирішення військово-професійних завдань, постійного підвищення рівня пізнавальної та 

організаційної самостійності в навчальній діяльності, а також у процесі самоосвіти, 

самовиховання і саморозвитку. При цьому одним з найбільш значущих напрямків у 

вихованні майбутнього офіцера слід визнати формування і розвиток стійкої і дієвою 

військово-професійної спрямованості. 
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КОМПЮТЕРНА-ІГРОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Актуальність дослідження. Науково-технічний прогрес, набравши до кінця ХХ в . 

запаморочліву швидкість, послужив причиною появи такого дива сучасності як комп'ютер та 

комп'ютерні технології. Винахід комп'ютерів послужив переломним моментом у розвітку 

багатьох галузей промисловості, на порядок підвищив міць і ефектнивність військової 

техніки, вніс безліч прогресивних змін у роботу засобів масової інформації, систем зв'язку, 

якісно змінив принцип роботи банків та адміністративних установ [1]. 

Разом з появою комп'ютерів з'явилися комп'ютерні ігри, які відразу ж знайшли масу 

шанувальників. З вдосконаленням комп'ютерів удосконалювалися й ігри, залучаючи все 

більше і більше людей. На сьогоднішній день комп'ютерна техніка досягла такого рівня 

розвитку, що дозволяє програмістам розробляти дуже реалістичні ігри з гарним графічним і 

звуковим оформленням, що доводить до ефекту повного занурення у віртуальну атмосферу 

гри. З кожним стрибком у галузі технологій зростає кількість людей, яких в народі 

називають «комп'ютерними фанатами» або «геймерами» (від англійського «game» - гра). У 

свою чергу медики і психологи вже давно дали термін такого роду поведінки - 

кібераддикція, а людей, що страждають залежністю від комп'ютерних ігор називають 

кібераддиктами [2].  

Мета дослідження: визначення феномену кібераддикції в різних вікових групах. 
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Гіпотеза: у осіб, які багато часу присвячують користуванню інтернетом за 

комп'ютерним іграм формується кібераддикція - особлива форма психологічної залежності 

від комп'ютерних ігор. 

Результати дослідження. Дослідження проводилось на базі клубу науково-технічної 

творчості молоді "Політ" м. Запоріжжя. Діагностика проводилась за допомогою відповідних 

методик. Вибірка була складена у відповідності з метою і завданнями дослідження. До 

складу вибірки увійшли діти віком від 8 до 15 років. За результатами дослідження виявлено, 

що у дітей віком 8-9 років залежності від за комп'ютерних ігор не спостерігається. В групах 

де вікова категорія складала 10-15 років, брали участь 40 дітей, в результаті інтерпретації 

було виявлено, що 18 дітей схильні до ігрової залежності, вони використовують ігри для 

відходу від проблем, сідають грати, щоб заспокоїтись, більшість з них відчувають недостачу 

часу, проведеного за комп'ютерними іграми, хочуть грати довше, в наслідок чого у них 

формується кібераддикція. 

Отже, спираючись на власне дослідження, було виявлено наявність такого нового 

феномена, як кібераддикція у більшості дітей. Наявність його, так само підтверджується і 

тим, що в масштабах світу, кібераддикція явище вже відоме. Найбільш важливим стало те, 

що аддікт використовує комп'ютерну гру як місце відходу від проблем реального життя. 

Головними ж проблемами є його невдоволення собою, і відповідно низький рівень 

самооцінки і впевненості в собі. На тлі цього у аддикта формується депресивний стан, а так 

же високий рівень інтроверсії. Намагаючись втекти від подібного стану, кібераддікт з 

головою занурюється в гру. Діти грають роль того, ким би їм хотілося бути, йдучи від 

реальності і проживаючи в мережі чуже, абсолютно не схоже на реальність, життя. У деяких 

випадках це призводить до роздвоєння особистості і втрати почуття реальності. 

Тобто, батьки повинні приділяти більше уваги своїм дітям, слідкувати за їх 

інтересами та знати оточення з яким вони спілкуються. Адже проблема комп'ютерної 

залежності - це ще й проблема втрати довіри. Якщо людину обманювали або зраджували (у 

його розумінні), то він буде намагатися уникати повторення негативного досвіду, тобто буде 

вибирати ті відносини, які захистять його від негативних переживань. Участь у віртуальному 

світі дозволяє дітям і підліткам розслабитися й абстрагуватися від психологічних проблем у 

реальному світі, але це відбувається лише на момент перебування у віртуальному просторі.  
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ВАЖЛІВІСТЬ ГУМАНІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИКЛАДАННЯ НА УРОКАХ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ І СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Процес навчання і виховання особистості має глибинну історію і пройшов багато 

етапів становлення, розвитку і видозмінення. На сучасному етапі, у епоху технічних засобів і 

інформаційного перенавантаження кожної людини (і особливо дитини) цей процес набув 

нового змісту і формату. Сьогодні більшого значення надається саме навчанню – отриманню 

об’ємного комплексу знань з різних предметів не залежно від особистих вподобань учнів. 

Початковий вік навчання стає все меншим, кількість навчальних років все більша, а 

програми стають надто змістовними. Як результат – знання учнів поверхові, лише деякі учні 

можуть інтегрувати декілька предметів створюючи логічні ланцюги і оволодівати 

інформацією у комплексі, а не фрагментарно. Це призвело до низького рівня навчальних 



 236 

показників, загальних розумових здібностей і абсолютного нерозуміння стосовно вибору 

майбутньої професії. 

Поруч із цією проблемою постає ще одна більш гостра, на мою думку, проблема – це 

недостане виховання сучасних дітей, відсутність чітких морально-етичних норм і належного 

їх застосування на практиці. Через швидкий темп засвоєння інформації потрібних сил і часу 

на виховання дитини не залишається і дитина змушена отримувати потрібні морально-етичні 

уроки ззовні [3].  

На жаль вирішенням цієї проблеми мало хто переймається. Лише поодинокі батьки і 

педагоги звертають на це питання потрібну увагу. Інші публічно заявляють, що не розуміють 

вибуху підліткової агресії в Українських школах. Одним із геніїв сьогодення, який досліджує 

питання виховання молодого покоління є радянський, грузинський і російський педагог і 

психолог Шалва Олександрович Амонашвілі. Він є новатором у сферітгуманної педагогіки. 

Ця система навчання і виховання одна із небагатьох, що спрямована на всебічний розвиток 

дитини і орієнтується не на виставлені оцінки, а на реально здобуті знання, вміння і навички 

[1]. 

Амонашвілі Ш. О. пропонує наступні основні установки гуманної педагогіки [1]: 

Закони вчителя: любити і розуміти дитину, оптимістично ставитись до дитини та її 

можливостей. Принципи вчителя: гуманізація середовища навколо дитини, повага 

особистості дитини, терпіння в процесі її становлення. Заповіді: вірити в безмежність 

дитини, у свої педагогічні здібності, в силу гуманного підходу. Опори в дитині: прагнення до 

розвитку,дорослішання, свободи. Особистісні якості вчителя: доброта, відвертість, щирість, 

відданість. 

Ш. О. Амонашвілі не єдиний прихильник гуманної педагогіки. З середини XX 

століття цей напрям в педагогіці набув великої популярності. Його представники: Р. Берне, 

АМаслоу, К. Роджерс та інші. Вони розглядали особистість як складну, індивідуальну 

цілісність, неповторність і найвищу цінність, яка має потребу в само актуалізації [4]. 

Поруч із гуманною педагогікою стоїть особистісно орієнтований підхід у навчанні, 

що був започаткований Джоном Дьюї на початку ХХ століття. Основна ідея цього підходу – 

центральною фігурою навчального процесу повинен бути учень, а не вчитель чи шкільний 

предмет [3]. 

Обидві ці ідеї – особистісно орієнтованого та гуманного навчання – достатньо 

повільно впроваджують у життя. Але молоді педагоги нового покоління знають про ці типи 

підходу до викладання і максимально втілюють їх у життя. 

Особливо важливими ці ідеї є на уроках образотворчого мистецтва, що викладається у 

загальноосвітніх навчальних закладах з першого по сьомий класи. Цей предмет є дуже 

важливим у становленні дитини, як особистості та її всебічному розвитку. Одним із доказів 

цієї думки є проведений ще на початку ХХ століття Каліфорнійський лонгитюд, дані якого 

вивчають по сьогоднішній день. Він довів, що лише розвитку інтелектуальних здібностей 

людини замало. Найбільших успіхів досягає особистість, що розвинена ще й творчо, має 

креативний підхід до вирішення проблемних питань. Образотворче мистецтво – це комплекс 

практичних і теоретичних знань, що допомагає дитині більш широко і різноманітно 

сприймати і аналізувати оточуюче середовище, вміти передавати його використовуючи 

власне світосприйняття і світорозуміння. 

Оновлені програми образотворчого мистецтва ставлять перед собою нові завдання, які 

полягають у дотриманні гуманних принципів навчання. Зміст начальної програми Р. 

Шмагало (1-4 класи) ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, 

послідовності, наступності та неперервності змісту загальної мистецької освіти, єдності 

навчання та виховання [4]. Програма Бєлкіної Е. В. логічно продовжує попередню програму. 

В ній особливої актуальності набувають дисципліни художньо-естетичного циклу у 

загальноосвітніх навчальних закладах, які мають забезпечувати духовно-творчий розвиток 

школярів. Вона ґрунтується на ідеях цілісного естетичного розвитку особистості на основі 

свідомого розуміння полі художнього та полікультурного образу світу [2]. 
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Оскільки рівень і можливості до творчої роботи кожної окремої дитини істотно 

відрізняються, то особистісно орієнтований і гуманний підходи – єдині можливі варіанти 

проведення таких уроків. Для досягнення найвищих показників з цього предмету учень 

повинен мати можливість проявити власні творчі думки та задуми і не бути при цьому 

обмежений рамками поставленого завдання. Особливо важливим цей фактор є у середній 

школі. В період формування особистості рівень агресивності серед учнів суттєво зростає і 

багато учнів виявляє небажання вчитися, особливо на уроках образотворчого мистецтва, 

яким не надається велика увага. З такими учнями можна досягнути поставленої навчальної 

мети лише використовуючи гуманну педагогіку – повага і терплячість до кожної дитини дає 

суттєвий але не дуже швидкий результат. Тому кожен педагог, обираючи гуманний спосіб 

викладання, має розуміти, що цей процес є достатньо довготривалим і потребує постійних 

зусиль. 

Отже, роблячи висновок можна сказати, що образотворче мистецтво – один із 

небагатьох навчальних предметів, що не лише дає знання, а й виховує дитину. На цих уроках 

учні вчаться сприймати світ, бути стриманими, толерантними до думки інших, розвивають 

свої естетичні смаки і поважати смаки інших. Завдяки цим урокам формуються люди, що 

вміють не лише читати, писати і рахувати, а й споглядати і аналізувати навколишній світ, 

створювати власні та неповторні ідеї. 

Література 

1. Амонашвили Ш. А. Гуманная педагогика. - Изд-во:«Книга по требованию», 2011. – 304 с.  

2. Бєлкіна Е. В. та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Образотворче 

мистецтво» (5-7 класи). – Київ, 2006. -26 с. 

3. Волкова Н. П. Педагогіка: навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2007. – 615 с. 

4.Пєхота О.М., Старєва А. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя. – 

Миколаїв: Ілаон, 2005. – 271 с. 

5. Шмагало Р.Т. та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Образотворче 

мистецтво» (1-4 класи). – 42 с. 

 

Пятник Оксана 

студентка 4 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к. психол. н., ст. викл. Малина О.Г. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 ХВОРИХ НА ОЛІГОФРЕНІЮ 

Діагностика олігофренії є одним із досить складних процесів в психологічній 
практиці. І на сьогодні вона повинна зводитись не лише до самої констатації психічного 
недорозвинення, але й до встановлення більш точної форми олігофренії, причому важливим 
цей процес є в найбільш ранньому періоді. 

Визначення олігофренії в ступені ідіотії або імбіцильності не являє особливих 
труднощів. Значно складніше діагностувати олігофренію в стадії дебільності. Тому при 
цьому важливо провести кваліфіковану диференціальну діагностику, для того щоб відкинути 
захворювання, які, на перший погляд, можуть бути подібними до ознак дебільності. 

Теоретичною основою для проведення даного дослідження стали дослідження  
І.М. Бгажнокової, В.М. Блейхер, О.Є. Відренко, Д.М. Ісаєва, О.А. Калмикової, А.Є.Личко, 
М.С. Певзнера, І.О. Поліщука, С.І. Храмцова та інших. В своїх роботах вони освітлювали 
проблему олігофренії та особливості її діагностики. З огляду на опис даної проблематики та 
її актуальність в сучасному світі, ми вирішили вирішили провести дослідження. 

Метою даної статті є презентація даних дослідження особливостей диференційної 
діагностики олігофренії. 

Методи дослідження: (теоретичні та емпіричні): аналіз, систематизація та 
узагальнення теоретичних концепцій та підходів до проблеми; емпіричні методи: клінічне 
інтерв’ю, що включало в себе методики на дослідження сприйняття, уваги, пам’яті, 
абстрактного мислення. 



 238 

Діагноз олігофренії ставиться на основі всебічного обстеження, куди повинні входити 
докладний збір особистого й сімейного анамнезу. При цьому необхідно з'ясувати, чи немає 
серед рідних подібних хворих, як протікала вагітність матері, що вона перенесла в цей час, 
як харчувалася, як пройшли пологи, в яких умовах жила дитина і т.д. При дослідженні 
психічного стану особливу увагу слід приділити вивченню інтелекту і мови – тобто 
використання досліджень з застосуванням патофізіологічних і психологічних методик. 

При цьому надважливим є проведення диференційної діагностики з зовні подібними 
станами, які можуть проявлятися при: педагогічній занедбаності, вираженій тривалій 
асенізації, при прогредієнтних психічних захворюваннях (особливо шизофренії та епілепсії), 
що виникли в ранньому віці і спричинили виражене слабоумство. При диференціюванні з 
шизофренією або епілепсією, що розвинулися в ранньому віці, крім даних анамнезу, 
важливим є вчасно помітити появу симптоматики, властивої цим хворобам – так як діагноз 
олігофренії значно ускладнюється, якщо цей патологічний стан поєднується з яким-небудь 
психічним захворюванням [1]. 

Емпіричне дослідження особливостей диференційної діагностики олігофренії було 
проведене на базі МСЕК №2 м. Запоріжжя. Хворий В., 18 років поступив в Запорізьку 
обласну лікарню з діагнозом «олігофренія», та був направлений до МСЕК для підтвердження 
діагнозу. В рамках проходження практики, нами була проведена бесіда методом клінічного 
інтерв’ю [2].  

При проведенні психологічного обстеження хворий не проявляв ініціативи, але і не 
відмовлявся від дослідження. В контакт вступав охоче, але відповідав з затримкою і 
стереотипними фразами. Настрій протягом дослідження не змінювався, емоційної реакції не 
невдачу не спостерігалося. При виконанні цілеспрямованої діяльності часто відволікався, але 
повертався до завдання завдяки вказівкам психолога. 

При спостереженні хворий проявляв порушення цілеспрямованої мнестичної 
діяльності, в його відповідях були присутні опосередковані зв’язки, які заважали йому 
правильно виконувати завдання. Довільне запам’ятовування відрізнялося уповільненістю і 
нестійкістю. В емоційно-вольовій сфері спостерігалась незрілісь і мала диференційованість 
емоцій, домінували елементарні емоційні реакції. Швидкість і темп асоціативних процесів 
був сповільненим, мисленнєва діяльність вирізнялась ригідним характером, мислення 
конкретно-образне. Спостерігалося звуження рівня доступних узагальнень, порушення 
процесу класифікації. Хворий не міг пояснити переносний сенс прислів’їв та приказок. В 
ході проведення дослідження було виявлено, що показник IQ=50-59. Тому можна зазначити, 
що у хворого низький рівень загальних знань, примітивність інтересів. Відсутня критичність 
та самокритичність, спостерігається пасивна підкорюваність. Також у нього спостерігається 
низька мотивація до успіху, змінена структура та ієрархія мотивів. Для нього не важлива 
позитивна оцінка від оточуючих. З огляду на це, у хворого звужене коло інтересів, порушені 
вищі форми мотивації потреб. 

Проведення психологічного дослідження показує знижений темп протікання 
психічних процесів. З огляду на вищезазначене, описані параметри вказують на те, що у 
хворого низький рівень інтелекту, а саме виражена ступінь дебільності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що проведення диференційної діагностики є 
дуже важливим в процесі підтвердження або спростування діагнозу «олігофренія». В процесі 
нашого дослідження було доведено, що задля отримання точних даних потрібно 
використовувати всебічний підхід, адже встановлення точного діагнозу може допомогти в 
розробці програм психопрофілактики, психокорекції або ж адаптації хворих до соціального 
середовища. 
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ЗООТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ 

Відомо, що в корекційній психології нині ведеться активний пошук ефективних 

програм зміцнення здоров'я дітей з обмеженими можливостями, відновлення їх 

працездатності та соціальної адаптації.  

Зоотерапія в усіх розвинутих країнах сьогодні посідає гідне місце в ланцюзі 

реабілітаційно-відновлювальних заходів хворих дітей та підлітків з відхиленнями в 

психоневрологічному розвитку. Реабілітація дітей вимагає узгодженої роботи фахівців 

різних напрямів: лікарів, корекційних педагогів, психологів, логопедів тощо [6]. 

Останніми роками в рамках екопсихологічного підходу щодо розвитку психіки 

активно розвивається питання необхідності переміщення вектору вивчення людини і 

природи з антропоцентричної осі на природоцентричну. Актуальні проблеми сучасного 

суспільства диктують необхідність усвідомлення людиною своєї єдності з природою [5]. 

Також актуальність цієї теми пов'язана з безперервним збільшенням кількості дітей з 

вираженими відхиленнями в руховому та психічному розвитку, а також з необхідністю 

вдосконалення методів корекційно-педагогічної роботи з цими дітьми у зв'язку з 

різноманіттям і тяжкістю вад розвитку[3]. 

Теоретична концепція дослідження базується на наукових працях відомих педагогів і 

психологів : Б.Г. Ананьєва, П.Я. Гальперина, А.К. Гонєєва, З.І. Калмикової, А.Н. Леонтьєва, 

Н.А. Менчинскої, С. Л. Рубінштейна, У.В. Ульєнкової та інших. Значну роль зіграли роботи 

відомих фахівців в області корекційної психології – Т. А. Власової, В.А. Кручиніна,  

І.Ю. Левченко, В.І. Лубовського, М.С. Певзнер, В.Г. Петрової, О.Н. Усанової та ін. 

Методологічну основу дослідження склали теоретичні положення про системно-динамічну, 

ієрархічно організовану і онтогенетично обумовлену будову психіки, а також необхідність 

комплексного корекційного впливу на психічний розвиток дитини з особливими потребами, 

що відображено в наукових працях Н.А. Бернштейна, Л.С. Виготського, М.М. Кольцової, 

А.Р. Лурії та ін. 

Метою статті є визначення можливостей зоотерапії в підвищенні рівня психічної і 

соціальної адаптації дітей з особливими потребами. 

Виклад основного матеріалу. Історія зоотерапії (анімалотерапії) – це розвиток двох 

основних напрямків: зоотерапії як самостійної технології та зоотерапії як однієї зі складових 

процесу терапії. У вітчизняній психології все більше уваги приділяється зверненню до 

тварин, як для лікування різних захворювань, так і для досягнення необхідних психолого-

соціальних змін. 

У зоотерапії, у свою чергу, виокремлено види залежно від того, які саме тварини 

допомагають - іпотерапія, дельфінотерапія, каністерапії, фелінотерапія, апітерапія тощо . 

Науковці виділили такі функції імалотерапії: Психофізіологічна функція. Психотерапевтична 

функція. Реабілітаційна функція. Функція самореалізації. Функція спілкування.  

Синдроми з якими ефективно працює зоотерапія можуть бути зведені до наступних: 

Різні види депривації. Мнестико-інтелектуальні розлади. Порушення психомоторики. 

Прояви особової дисгармонії різного генезу. Афективні розлади. Серцево-судинна патологія. 

Використання анімалотерапії позитивно впливає на дітей: вони стають спокійнішими, 

врівноваженішими, у них з'являється впевненість у своїх силах, концентрується увага, 

знижуються негативні прояви у поведінці під час адаптації [4]. 

Зоотерапія є самостійним видом психотерапії, в якому виділяються фізична 

(реабілітація фізичних порушень пацієнта) і психологічна складові. Психологічна складова 

включає п'ять компонентів: корекція сенсомоторних навичок, корекція когнітивних навичок, 

корекція емоційного розвитку дитини, корекція його індивідуально-особистісних 

особливостей і корекція прихильності [2,7]. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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В ході зоотерапії у дітей з особливими потребами удосконалюються рухові навички, 

навички самообслуговування і спостерігаються позитивні зміни емоційного стану дітей, які 

виражаються у зниженні рівня тривожності, зменшенні агресивності, дратівливості. Низька 

пізнавальна активність змінюється інтересом до навколишнього, розвивається емоційно-

вольова сфера, що є передумовою до успішного навчання в школі [1]. 
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ПОНЯТТЯ ЛЮБОВІ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ У ПСИХОЛОГІЇ 

Сьогодні, на початку ХХI століття, не існує точного, універсального або абсолютного 

поняття любові. Кожна людина дає своє поняття любові, але це не гарантує істинності 

визначення. Над поняттям цього сильного почуття роками працювали сотні психологів, 

завдяки яким поняття любові у психології набуло новий сенс. 

У психологічному словнику, поняттю любові дають два визначення: 1) висока ступінь 

емоційно позитивного відношення, що виділяє його об'єкт серед інших і поміщає його в 

центр життєвих потреб та інтересів суб'єкта; 2) інтенсивне, напружене і відносно стійке 

відчуття суб'єкта, фізіологічно зумовлене сексуальними потребами і виражене у соціально 

формованому прагненні бути своїми особистісно-значущими рисами з максимальною 

повнотою представленим у життєдіяльності іншого таким чином, щоб пробуджувати у нього 

потребу у відповідному почутті тієї ж інтенсивності, напруженості та стійкості. 

Існує декілька видів кохання, які пришли до нас із Греції. Любов агапе – це сильне, 

жертовне почуття з прихованим елементом сексуального потягу. Кохання ерос – це любов-

пристрасть, яка випалює іноді без залишку, деякі настільки йдуть у почуття, що втрачають 

контроль над собою. Третій вид любові – любов людус, це любов-гра: сьогодні ти з одним, 

завтра з іншим, але і ти не одна, а післязавтра знову разом, і ніяких проблем. Четвертий вид 

любові – любов прагма, це розумова любов, зручна, але світла мало дає, і "колір" тьмяний. 

П'ятий вид любові – любов манія, це любов-одержимість. Останній шостий вид любові – 

любов сторге, це любов-дружба. 

З часом психологи розробили класифікацію видів кохання.  

Любов як хвороба. Американський психолог Дороті Теннов у своїй книзі «Любов і 

закоханість» описала страсну романтичну любов як сліпий біологічний механізм, що 

забезпечив наших предків здатністю не тільки розмножуватися, але і якийсь час виховувати 

спільних дітей. Тенов не вважає закоханість справжньою любов'ю, а описує її скоріше як 

хворобливий стан, що має симптоми. 
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Любов як хімія. Велика кількість наукових робіт розглядали романтичну любов з 

тривіальної фізіологічної точки зору – учених цікавило, які біохімічні процеси сприяють 

романтичним почуттям. Деякі гормони та інші речовини пов'язують саме з любов'ю, зокрема, 

фенілетиламін і окситоцин. 

Любов як трикутник. Психолог Зік Рубін запропонував розглядати романтичну любов 

як сукупність трьох елементів – прихильності, турботи та інтимності. На основі цих трьох 

складових Рубін навіть розробив шкали, по яких у буквальному сенсі можна оцінити «силу 

любові». 

Любов як палітра. У своїй книзі «Кольори любові» психолог Джон Алан порівнював 

романтичну любов із колірним колом. Він вважав, що три основних кольори представляють 

три основних стиля любові. Назвав він їх красиво і по-грецьки – «ерос», «лудос» і «сторге». 

Любов як дружба. Один із класиків «психології любові» Елейн Хатфільд з колегами 

виділила два типи любові: співчутливу і пристрасну. Ідеальна любов, можливо, могла б 

об'єднати пристрасну любов і стабільну любов-дружбу, але, за словами Хатфільд, це 

величезна рідкість. Саме тому згасання пристрасті найкраще переживають ті пари, у яких 

спільні культурно-моральні цінності та загальний погляд на світ. 

Отже, на сьогоднішній день у психологічній науці не існує єдиного поняття і єдиного 

підходу до розуміння любові, так як тлумачення цього феномену трансформувалось і 

трансформується у ході історичного та культурного розвитку суспільства. Цим питанням 

займались зарубіжні психологи, які вивели основні види кохання, які актуальні й у наш час. 
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СПОТВОРЕНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИНУЛОГО ДОСВІДУ ЯК НАСЛІДОК 

ПРОТІКАННЯ ШИЗОФРЕНІЇ 

 Шизофренія в перекладі із грецького означає «розщеплення психіки» - втрата єдності 

психічної діяльності. Інакше кажучи, шизофренія приводить до розщеплення мислення, 

зниженню, а також часом перекрученню емоційних і вольових проявів. У цьому й 

складаються ті зміни, які вносить дане захворювання в особистість хворого.  

У всьому світі, незалежно від економічного та екологічного становища країни, 1% 

населення хворіє на шизофренію. Тому, щоб ми не робили з становищем суспільства і країни 

та як би ми не поліпшували якість нашого життя, ця проблема залишається актуальною. 

Є достовірні дані про значення спадкоємного нахилу при захворюванні шизофренією, 

однак причина її виникнення дотепер невідома. І у з’ясуванні перших проявів її у хворого, як 

ні в якому іншому психічному захворюванні є необхідністю поглиблено вивчити історію 

життя пацієнта. 

З власного досвіду, під час проходження практики у МСЕК, я маю змогу привести 

наступний приклад освітлений темою тез. Нижче, є змога ознайомитись з інформацією 

отриманою під час конструктивної бесіди з хворим на шизофренію та з його матір’ю. 

Пацієнт (П.І.Б.: Г. Д. М.), проживає з матір'ю, батько загинув. Неодружений, дітей 

немає. Має середню спеціальну освіту, не працює з 2001 року. 

Скаржиться на відсутність сну. Причиною вважає перебування тимчасово без 

препаратів. Каже, що хворіє усе життя. А перші прояви почалися у віці семи років. 

З дитинства прагне придбати біблію та постійно щось не давало змоги цього зробити. 

Причини залишились невиясненими. Чіткої відповіді отримати не вдалося. 

Не зважаючи на відсутність біблії, пацієнт орієнтується у заповідях та, з його слів, 

притримується законів описаних у книжці. 

Проживаючи з матір’ю, пацієнт, з власних переконань, не дозволяє їй їсти яблука. 

Запевняючи, що це гріх.  

Не зважаючи на відсутність сану та невідвідування церкви, вважає себе священиком. 
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Впевнений, що існує сім церков на семи пагорбах, які він повинен відвідати у 

майбутньому. Запевняє, що маршрут до них детально описаний у біблії. 

Чує голоси релігійного характеру. 

Таку біографію вбачає сам пацієнт. Звернувшись же до відповідей його матері, вона 

виглядає інакше. 

Насамперед, хотілось би звернути увагу на дві основні відмінності: 

Перш за все, прояви шизофренії почалися значно пізніше, а не з самого дитинства, як 

вказував пацієнт; 

І наступне, те, що пацієнт насправді не проявляв ніякого потягу до релігії та усього, 

що з нею пов’язано. 

Цей приклад та інші, які зустрічались під час проходження практики (наприклад, 

хлопець каже про те, що він екстравертований та комунікативний, хоча насправді соціально 

неактивний за замкнутий, зі слів родичів), яскраво показує, що хвороба повністю підміняє 

картину самоусвідомлення включно до спогадів. Таким чином, проводячи клінічне 

інтерв’ювання, відповіді які ми отримуємо важливі, але спираючись на них ми ризикуємо 

отримати спотворене уявлення протікання хвороби. Тому, вкрай необхідним, постає 

завдання опитати родичів та близьких, які оточували/оточують пацієнта, задля об’єктивної 

картини особистості пацієнта. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ НАСТАНОВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ 

Макрозміни сучасного українського буття впливають на існування кожного 

громадянина: від дорослих до дітей. В призмі цього «проблемний» підлітковий вік зазнає 

значущих трансформацій. Ціннісно-смислова сфера особистості, як одна з провідних, 

розпочинає формування саме у отроцтві. Отже, актуальним є намагання розробити таку 

систему психолого-педагогічних заходів, які дозволять опосередковано впливати на 

означену сферу та її компоненти, а саме ціннісно-смислові настановлення. 

Метою публікації є представлення широкому загалу моделі формування ціннісно-

смислових настановлень підлітків. 

Зазначимо, що для зручності засоби формування ми об’єднали в дві групи: педагогічні 

(практичні семінари для педагогічних працівників, впровадження в навчання елементів 

смислодидактики, тощо) та психологічні (соціально-психологічний тренінг). 

Немов Р.С. розглядаючи питання удосконалення педагогічної діяльності, стверджує, 

що психологічна освіта педагога дещо обмежена знаннями, які він отримує у вищих 

навчальних закладах. Враховуючи здатність будь-яких знань швидко втрачати актуальність, 

необхідно створити умови для безперервної освіти та самоосвіти сучасного педагога [4]. 

Саме для реалізації поставленого завдання доцільно використовувати практичні семінари для 

педагогічних працівників, які будуть розширювати знання та навички, які необхідні їм задля 

виховання повноцінної особистості сучасного школяра. 

На думку І.В. Абакумової, В.Т. Фоменко та В.М. Федорова смислодидактика як 

науковий напрям головним завданням сучасної освіти визначає смислоосвіту учнів, розвиток 

їх смислової сфери. В цьому контексті дослідники вказують на певні зрушення, які 

проявляються в особистісно-орієнтованій освіті, проблемному навчанні, віртуальній 

організації навчального процесу, побудові навчання на діалоговій основі [1, с. 376-378]. 

О.М. Леонтьєв підтверджує необхідність смислодидактики виразом, що «навчальний процес 

наповнений значеннями та не насичений смислами» [2]. Ми вважаємо, що вплив на 

формування ціннісно-смислових настановлень у просторі сучасної української освіти буде 

неповноцінним без впровадження елементів смислодидактики в навчально-виховний процес. 
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Психологічним чинником, що впливає на особистість школяра та його ціннісно-

смислову сферу є соціально-психологічний тренінг, який спрямований на мобілізацію усього 

потенціалу індивіда, й таким чином сприяє особистісному зростанню. Зазначена мета може 

бути реалізована через активні процеси самопізнання, що розширює кордони власного «Я» 

індивіда, сприяє формуванню адекватної самооцінки особистості та побудові реального «Я» 

образу [3].  

Необхідно підкреслити, що тренінг, як засіб формування ціннісно-смислових 

настановлень, задіює пізнавальну, мотиваційну сфери підлітка, й сприяє розвитку рефлексії. 

Саме ці компоненти є невід’ємними складовими та підґрунтям у формуванні настановлень. 

Також соціально-психологічний тренінг впливає на компоненти ціннісно-смислових 

настановлень (когнітивний, емоційний та поведінковий). 

Модель формування ціннісно-смислових настановлень включає всі вище розглянуті 

особливості. 

 
У підсумку необхідно зазначити, що розроблена нами модель не включає всіх 

факторів, які впливають на формування ціннісно-смислових настановлень. Наступним 

етапом дослідження буде її практичне втілення, що дозволить удосконалити модель та 

внести необхідні поправки. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНОСТІ У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ 

Вперше шизофренію було описано німецьким психіатром Крепеліним у 1898 році під 

назвою «ранне слабоумство», одначе, ця концепція зустріла багато заперечень і пізніше 

Блейєр дав іншу назву хворобі - «шизофренія», що перекладається як «розщеплена душа». 
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Таким чином він підкреслював, що основою захворення є порушення асоціативного процесу 

та його наслідок — розщеплення психіки [1]. 

У більшості випадків шизофренія є хронічним захворюванням, що має прогредієнтну 

течію та призводить до зміни особистості хворого, іноді малопомітного але дедалі глибшого. 

Вона характеризується збереженим інтеллектом із порушенням особистісного компоненту 

мислення та афективно-вольової сфери. На різних стадіях захворювання ці порушення 

можуть бути меньш або більш вираженими. Прогностично важливим показником є 

збереження критичності хворого [1,2,3].  

Критичність мислення є спроможністю людини до об'єктивної оцінки власних 

суджень та суджень інших людей, спроможність відмовитись від своїх ідей, якщо вони 

суперечать дійсності. Критичність мислення має 3 аспекти: 1) критичність до своїх дій та 

висловлювань; 2) критичність щодо оцінки своєї особистості; 3) критичність до своїх 

патопсихологічних проявів [4,1]. У хворих на шизофренію критичність, у більшості 

випадків, порушена лише частково [1]. 

У ході патопсихологічного діагностичного обстеження порушення критичності 

мислення може бути виявлено під час бесіди із хворим, яка вміщює в себе питання щодо 

особливостей його розвитку, наявного стану здоров'я (психічного та фізіологічного, оскільки 

деякі зі скарг хворого, пов'язані із його психічним станом можуть бути кваліфіковані ним як 

пов'язані із захворюванням певних органів тіла), причин його госпіталізації, змін у його 

особистості та поведінці, спілкуванні із найближчим оточенням та соціальної взаємодіїї 

загалом. Одначе, окрім бесіди із самим хворим проводиться розмова із його родичами, що 

дозволяє співвіднести відповідність отриманої інформації дійсності [1].  

У даному дослідженні, яке проводилося на базі психіатричної МСЕК №2, вивчалася 

критичність хворих до власних патопсихологічних проявів за допомогою зіставлення 

відомостей щодо історії їх хвороби, свідчень їх близьких та їх власних висловлювань з цього 

приводу. У дослідженні приймали участь троє хворих на шизофренію, з них двоє чоловічої 

статі. За результатами дослідження, у одного з них (Д., чоловічої статі, 50 років) було 

відмічено порушення критичності щодо власних патопсихологічних проявів, оскільки 

неадекватні ідеї хворого (релігійне марення) виступали підгрунттям для його поведінки та не 

підлягали корекції. Хворий вважав себе пророком, мав переконання, що у певний час має 

поїхати до «восьми церков, що стоять на сході» та забороняв матері споживати яблука, які за 

його думкою заборонені людству богом. Вважав себе психічно здоровим та мав скарги 

швидше фізіологічної спрямованності (занепокоєння через неможливість обходитися без 

ліків, оскільки без них він почувався пригнічено, порушувався сон), обумовлених хворобою 

змін у своїй особистості не бачив.  

Хворі на шизофренію В., 26 років чоловічої статі та Н., 55 років, жіночої статі, за 

результатами дослідження мали критичне ставлення до патопсихологічних проявів власної 

хвороби. Так В. мав скарги на голоси, настановам яких він не наслідував, відчуття того, що 

за ним спостерігають, погіршення самопочуття, сну, апетиту перед появою цих ознак. У 

таких випадках самостійно звертався по допомогу, вважав голоси проявом хвороби, також 

погоджувався, що причини слідкувати за ним відсутні. Н. мала скарги на голоси, порушення 

сну, пригнічений стан, у минулому неодноразово наслідувала вказівкам голосів. Вважала ці 

ознаки проявом хвороби та притримувалася призначеного лікування задля того, щоб 

«тримати хворобу під контролем». Близькі хворих В. та Н. також вважали наведені ознаки 

проявами хвороби, одначе навідміну від самих хворих, стверджували наявність у їх 

особистостях змін обумовлених хворобою (замкненість, небажання підтримувати або 

встановлювати соціальні зв'язки, працювати, зниження мотивації). 

Таким чином, критичність мислення є важливою ознакою, що дозволяє з'ясувати 

глибину порушення, зробити припущення щодо перебігу хвороби та вірогідності 

самостійного прийому призначених ліків хворим. Критичність щодо власних 

патопсихологічних проявів стосується розуміння хворим власних хворобливих проявів та 

оцінки їх як хворобливих або ні та може бути досліджена за допомогою вивчення історії 
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хвороби, спілкування із близькими хворого та, власне, бесіди із самим хворим. Присутність 

цього аспекту критичності у психіатричній кліниці часто розглядається як критерій 

поліпшення стану хворого. 
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Дослідження можливостей профілактики та корекції агресивної поведінки у підлітків 

безпосередньо пов’язане з розв’язанням завдань, які закріплені в керівних документах з 

організації виховної роботи і морально-психологічного забезпечення навчального процесу у 

навчальних закладах освіти України. Сказане зумовлює необхідність аналізу можливостей 

профілактики агресивних проявів у підлітків, що й підкреслює актуальність: „ Гендерні 

відмінності агресивності у підлітковому віці ”. 

Об’єкт дослідження – агресивна поведінка підлітків 

Предмет дослідження – психологічні особливості гендерних відмінностей 

агресивності у підлітковому віці. 

Мета дослідження – вивчити особливості проявів агресії у поведінці підлітків. 

Гіпотези дослідження : 

- важливими умовами попередження проявів агресії в поведінці особистості є 

формування системи морально-релевантних цінностей та активізація наступних 

психологічних механізмів: рефлексії, соціальної перцепції, саморегуляції .  

- формування свідомої потреби у виборі неагресивної поведінки, розвиток в 

особистості здатностей до рефлексії, вироблення умінь та навичок конструктивної соціальної 

взаємодії можливо здійснювати засобами тренінгу спілкування . 

- у формуванні „готовності до агресії” у підлітків суттєву роль відіграє некритичне 

засвоєння у своїй батьківській сім’ї конфліктно-негативістської субкультури спілкування, 

яка виявляється, зокрема, в тенденції допустимості застосування тілесних покарань( як 

форми фізичної агресії при вихованні дітей). 

- конфліктно – негативістська субкультура спілкування має два різновиди. По-перше 

вона виступає як дефіцит соціальних умінь(стратегій рефлексії, саморегуляції, комунікації, 

когнітивної обробки інформації). По – друге - як свідомий вибір агресивної стратегії 

поведінки, коли суб’єкт має усвідомлений намір і мету завдати іншій людині матеріального 

збитку, фізичних ушкоджень або психологічного дискомфорту, керуючись внутрішнім 

прийняттям агресії як припустимої форми поведінки і цінностями егоцентричної 

спрямованості. 

- позитивне підкріплення проявів агресії сприяє формуванню „ готовності до агресії”; 

відтворення такої моделі поведінки із ситуації в ситуацію при соціальній взаємодії веде до її 

закріплення як стереотипу реагування. 

- умовами, що сприяють попередженню і корекції агресивної поведінки, є: 

формування системи морально релевантних цінностей особистості на основі оволодіння 

духовною культурою етносу, нації; формування усвідомленої потреби особистості у виборі 
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неагресивних стратегій поведінки; розвиток здатності до саморегуляції, рефлексії та 

соціальної перцепції у відповідності з морально релевантними цінностями; навчання 

ефективним стратегіям комунікації. 

- результати дослідження мають безпосередній вихід не тільки в психологічну теорію, 

але й практичну психологію. Розроблена програма може бути використана психологічною 

службою інтернату з метою корекції агресивної поведінки. 

Перспективним напрямком подальших досліджень даної проблеми є вивчення агресії 

з позицій функціонального підходу. Доцільним видається подальша розробка методичних 

прийомів і вправ, спрямованих на попередження агресії або зниження міри її інтенсивності. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СТАТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тема психологічного статі особистості привертає до себе увагу через низки важливих 

дискусійних, остаточно нерозв’язаних питань.  

Метою статті є теоретичний аналіз поняття психологічної статі особистості. 

Сьогодні очевидною є обмеженість теорій походження психологічної статі, де 

виділяється дві групи чинників: біопсихічні (внутрішні) та соціально-психологічні 

(зовнішні). У першому випадку підкреслюється біологічно зумовлені потреби індивіда, де 

закладено прагнення бути особою певної статі, а в другому – значення підкріплення, яке 

сигналізує людині про успішність або неуспішність його активності [1]. 

Проблему впливу статевої приналежності індивіда на розвиток особистості 

розглядали зарубіжні (S. Freud, L.Ovesey, E. Person, S.Bem, J.Money, W. Mertens) та 

вітчизняні (И.С. Кон, Ю.Є. Альошина, О.Г. Лопухова, В.Є. Каган, Н. І. Лунін, О.Г. Асмолов, 

І.С. Клеціна) психологи. Найбільш близьким за значенням терміну «психологічна стать» в 

англомовній літературі є «gender», багато дослідників ототожнюють ці два поняття, однак у 

вітчизняній науці психологічна стать - частина поняття гендер [3; 4]. 

О.Г. Лопухова вважає психологічну стать особистісною характеристикою та визначає 

її таким чином: «психологічна стать особистості – це системна якість обумовлена біологічно 

заданою статевою приналежністю індивіда, етнокультурними традиціями виховання, 

структурою соціально-значущої діяльності та статево-рольовими нормами суспільства, 

визначаючими індивідуальні характеристики, особливості поведінки, способи дії, соціальні 

позиції та установки, ієрархію мотиваційних ліній особистості» [ 3, с. 57]. 

Психологічна стать особистості – це «ставлення людини до себе як до чоловіка чи 

жінки, усвідомлення и прийняття власної статевої належності, засвоєння стереотипів 

маскулінності та фемінності» [ 4, с. 54]. 

В.Є. Каган, проаналізувавши розвиток психології гендерних відмінностей, виділив 

три моделі, які змінюють одна одну: дихотомічну(жорстке протиставлення маскулінності та 

фемінності), контитуально-альтернативну(маскулінність та фемінність як полюси однієї 

шкали), ортогональну(маскулінність та фемінність як незалежні особистісні конструкти) [2]. 

Ортогональная модель є найбільш популярною серед дослідників гендерної 

психології. Теорія психологічної андрогінії Сандри Бем стала впливовою науковою 

концепцією. Різне співвідношення маскулінності та фемінності, незалежно від біологічного 

полу, дозволило виділити чотири типи особистості: 

 маскулінний (з високою ступінню вираженості мужності та низькою ступінню 

вираженності жіночності); 

 фемінний (з високою ступінню вираженості жіночності та низькою ступінню 

вираженності мужності); 

 андрогінний (з високою ступінню вираженості і мужності, і жіночності); 

 недиференційований (з низькою ступінню вираженності як мужності, так і 
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жіночності) [5]. 

Таким чином, стало можливим комбінувати психологічну стать особистості з 

біологічною статю.  

Отже, психологічна статть вважається маскулінною, якщо в індивідуальних рисах 

особистості, особливостях поведінки, ієрархії основних життєвих цінностей та структурі 

мотивів людини проявляються нормативні характеристики чоловічої статевої ролі в 

суспільстві; фемінна психологічна стать особистості — це відповідність вказаних 

особливостей особистості нормативним характеристикам жіночої статевої ролі; андрогінною 

психологічною статтю особистості вважається прояв людиною одночасно якостей 

жіночності та мужності, що дозволяє їй менш жорстко дотримуватись статеворольових норм, 

вільніше переходити від традиційно жіночих занять до чоловічих і навпаки (при адекватній 

самосвідомості та чіткою статевою ідентичністю); недиференційована психологічна стать 

особистості — це відсутність або недостатність прояву індивідом фемінних та маскулінних 

рис [3].  
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ  

У ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ 

Актуальність дослідження аспекту мотивації до навчання у школярів полягає в 

необхідності формування інтересу учнів до засвоєння нових знань, як ціль виховання 

всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної особистості. 

Побудова навчального процесу сьогодення повинна спрямовуватися на створення 

належних умов для розвитку психіки кожної дитини, максимальної реалізації її творчого 

потенціалу, на задоволення її потреби в самоствердженні та самореалізації в навчально-

пізнавальній діяльності. Необхідно знайти індивідуальний підхід до кожної дитини та 

ефективні технології, що допоможуть донести, засвоїти і в подальшому використовувати на 

практиці наявні знання. Саме для цього ми вважаємо за важливе дослідити особливості 

структури мотивації до навчання, враховуючи переважання певних компонентів мотивації у 

школярів, і на їх основі підібрати методики задля всебічного та повного формування 

мотивації для засвоєння нових знань. 

Проблема мотивації досліджується у психології досить широко (Л.Божович, 

М.Боришевський, Ю.Гільбух, Т.Гордєєва, Є.Ільїн, Г.Костюк, О.Леонтьєв, С.Максименко, 

М.Матюхіна, А.Маркова, С.Рубінштейн, В.Семиченко, Х.Хекхаузен, Ю.Швалб, П.Якобсон 

та ін.), але незважаючи на велику кількість робіт у цій галузі, її не можна вважати повністю 

вирішеною. Психологічні дослідження онтогенезу мотивації (Л.Божович, Є.Ільїн, С.Канюк, 

Т.Марютіна, С.Москвичов, В.Шадриков) дали змогу виділити групи мотивів, які лежать в 

основі здійснення учбової діяльності. Формування мотивації учіння через організацію 

діяльності стало предметом вивчення в руслі досліджень під керівництвом П.Гальперіна, 

В.Давидова, Д.Ельконіна, Н.Тализіної.  

Під мотивацією розуміють сукупність спонукальних факторів, які визначають 

активність особистості. Основними мотивами навчання у школярів є: особистісний розвиток, 

інтерес, результат діяльності, бажання у майбутньому стати кваліфікованим спеціалістом, 

потреба у пізнанні нового. Кожний з цих мотивів може вносити різний внесок в загальну 



 248 

мотивацію, причому як позитивний, так і негативний. Вивчення особливостей мотиваційної 

спрямованості дає можливість виявити порушення в системі взаємин учня і учителя і на цій 

основі урізноманітнювати засоби і методи навчання, ставити конкретні та реальні завдання і 

цілі (оскільки у дитини може акцентуватися боязнь невдачі), здійснювати корекцію 

психологічного захисту, застосовувати при необхідності позитивну оцінку досягнень, і тим 

самим створювати найбільш оптимальні умови підтримки навчального процесу.  

Наше експериментальне дослідження проводилося на базі «Хортицького 

національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру». Опитування учнів 4-

го та 7-го класів проводилося за допомогою використання методик «Оцінка шкільної 

мотивації Н.Лусканової та «Діагностика структури навчальної мотивації школяра» 

М.Матюхіної. 

На першому етапі перед нами було поставлено завдання дослідити рівень мотивації 

школярів до навчання. Для цього ми використали методику Н.Лусканової. На основі 

отриманих результатів можна стверджувати, що в опитаних учнів 4-го класу мотивація 

сформована на достатньому рівні. Вчитель зміг зацікавити учнів до навчання, батьки 

слідкують за успішністю своїх дітей, і як наслідок школярі прагнуть до саморозвитку та 

самопізнання. 

На другому етапі дослідження ми використали методику М.Матюхіної з учнями 7-го 

класу для детального аналізу структури та направленості їхньої мотивації до навчання. В 

даній методиці виділяється 7 компонентів, що в сукупності становлять сформовану 

мотивацію учня до навчання. Таким чином були виділені наступні компоненти: пізнавальні 

мотиви; комунікативні мотиви; емоційні мотиви; саморозвиток; позиція школяра; досягнення 

та зовнішні мотиви. 

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати, що в опитаних школярів 

переважають мотиви позиції школяра та спрямовані на досягнення. 

Таким чином, переважна більшість школярів спрямовують свою діяльність на інтерес 

до самостійного засвоєння знань, активну участь в навчанні та отриманні нової інформації, 

володіють засобами саморегуляції навчальної діяльності. Також учні мотивовані на 

досягнення успіху, ставлять перед собою цілі та прагнуть її досягнення. Дані мотиви є досить 

важливі для індивідуального розвитку особистості, але необхідно також звернути увагу на 

заохочення учнів до саморозвитку та комунікативної взаємодії. 

Одним з дієвих прийомів стимулювання інтересу до навчання є створення ситуації 

успіху у школярів, які зазнають труднощів у навчанні, що досягається через: доступне на 

даному етапі завдання, що підтримує впевненість у собі; повага та визнання учня як 

особистості; забезпечення сприятливої морально-психологічної атмосфери в ході виконання 

завдань; креативний підхід до організації навчання; диференціація допомоги у виконанні 

завдань. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що мотивація до навчання є досить 

важливим фактором для саморозвитку та самовдосконалення особистості і потрібно 

підтримувати її в процесі навчання на достатньому рівні. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УСТАНОВКИ І ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття «установка» зайняло в психології важливе місце, тому що явище установки 

пронизує практично всі сфери психічного життя людини. Стан готовності діяти певним 

чином, або установка, має принципове функціональне значення. Людина, підготовлена до 

певної дії, має можливість здійснити її швидко і точно, тобто більш ефективно, ніж 

непідготовлена. Однак установка може спрацювати помилково і, внаслідок цього, опинитися 
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не відповідною реальним обставинам. У такій ситуації людина стає заручником своїх 

установок.[2] 

Метою статті є визначення механізму формування, функціонування і руйнування 

установки за допомогою пошукової діяльності. 

Установка – це загальна назва механізму, який керує нашою поведінкою в конкретних 

ситуаціях. Установка виконує завдання фільтрації і класифікації інформації, що надходить 

до організму внаслідок пошукової активності індивіда. Вона визначає стійкий, 

цілеспрямований характер перебігу діяльності, звільняє людину від необхідності свідомо 

приймати рішення і довільно контролювати діяльність в стандартних ситуаціях. Проте в 

деяких випадках установка може служити фактором, що провокує стрес, знижує якість життя 

людини, обумовлюючи інертність ригідність діяльності і утруднюючи адекватне 

пристосування до нових ситуацій. Таким чином, неусвідомлюваність установок, з одного 

боку, полегшує наше життя розвантажуючи психіку від регулярних рутинних справ, з іншого 

– може значно ускладнити життя при помилковому включенні установок невідповідних або 

таких, що стали, в силу обставин, непридатними. Помилкові або неадекватно 

використовувані установки і будуть причиною помилкового мислення або діяльності.[4] 

В основі всіх установок лежать нормальні психологічні механізми, що забезпечують 

найбільш раціональне пізнання навколишнього світу і найбільш безболісну адаптацію 

людини в ньому. Адже, як уже згадувалося, установка – це тенденція до певної інтерпретації 

та осмислення того, що відбувається, а від адекватності цієї інтерпретації залежить якість 

адаптації, тобто якість життя людини. І чим більш повною і актуальною інформацією володіє 

індивід, тим ефективніше і продуктивніше він діятиме. Для цього він повинен мати високий 

рівень пошукової активності, тобто постійно вчитись і здобувати нові навички. 

Дисфункціональні установки відрізняються від корисних (адаптивних) наявністю так 

званих когнітивних спотворень. Когнітивні спотворення – це систематичні помилки в 

мисленні. Подібні переконання можуть формуватися з дитячих вражень або перейматися від 

батьків і однолітків. Однак практично кожній людині дана можливість позбутися свідомих і 

несвідомих когнітивних помилок шляхом формування більш раціональних поглядів і 

установок, розумного і адаптивного мислення. Але для того щоб це зробити, необхідно 

зрозуміти, що саме заважає діяти ефективно і стати на шлях формування нової установки: 

розпочати пошук інформації, зібрати її, оцінити і відсіяти ту, що не відповідає дійсності, а на 

основі актуальної і адекватної утворювати нові моделі поведінки. Вирішальним фактором 

для виживання організму є швидка і точна переробка інформації, що надходить до нього.[3] 

На щастя, внаслідок того, що когнітивні явища можуть бути помічені при інтроспекції 

(спостереженні за своїми думками, розумовими образами і діями), їх характер і зв'язок 

можна перевірити у безлічі ситуацій і систематичних експериментів. Відмовившись від 

уявлення про себе як про безпорадне породження біохімічних реакцій, сліпих імпульсів або 

автоматичних рефлексів, людина отримує можливість побачити в собі істоту, 

схильнустворювати помилкові ідеї, але й здатну відучитися від них або їх виправити. Тільки 

визначивши і виправивши помилки мислення, особистість може організувати життя з більш 

високим рівнем самореалізації.[1] 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ 

Як відомо, професійна діяльність практичного психолога відноситься до професій з 

підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я і життя людей. Постійне проникнення 

в суть психологічних проблем особистості, особистісна незахищеність та інші морально-

психологічні фактори негативно впливають на мотиваційну сферу фахівця. 

Вітчизняні психологи В.Г.Асєєв, В.І.Ковальов, В.М.Дружинін, В.А.Ядов виділяли 

основні напрямки розвитку мотивації до певного виду діяльності. Вони відмічали, що 

розвиток мотиваційної сфери особистості проявляється у посиленні структурованості 

мотивів, інтегруванні багатьох мотивів в один, в формуванні багаторівневої структури 

мотивації, в підвищенні адекватності мотивації професійної діяльності. 

В.К.Вілюнас, О.М.Лєонт′єв, Б.Ф.Ломов вивчали співвідношення «мотив-мета» як 

механізму, що визначає динаміку мотиваційної сфери. 

В роботах закордонних психологів Дж.О′Шонесі, Ф.Херцберга, Дж.Брауна відмічено, 

що специфіка мотивації до певної професії визначається особливостями структурно 

ієрархічних характеристик мотиваційної схеми і змістом мотивів, які до неї входять. 

  Метою статті є вивчення особливостей мотиваційної сфери практичних психологів. 

Під професійною мотивацією ми розуміємо сукупність факторів і процесів, що, 

відображаючись у свідомості, спонукують і спрямовують особистість до оволодіння 

професійною діяльністю. 

 Вивчаючи природу та генезис професійного становлення особистості 

О.В. Москаленко розглядає чотири генеральних складових мотивації професійної діяльності 

: 

1. Мотивація досягнення високого рівня професійної майстерності. 

2. Професійно суб’єктивно орієнтоване навчання. 

3. Спрямованість особистості на оволодіння даною професією. 

4. Оптимальний часовий проміжок [1, с.286]. 

 Високе значення факторних навантажень свідчить про великий вплив усіх 

представлених факторів на розвиток генерального фактора мотивації і цілісності 

досліджуваної структури. 

Мотивація займає провідну роль в структурі особистості, пронизуючи її основні 

структурні утворення: спрямованність особистості, характер, емоції, здібності, діяльність та 

психічні процеси. Мотивація людини до діяльності розуміється як сукупність рушійних сил, 

що спонукають людину до здійснення певних дій. Мотивація — це не тільки сукупність 

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, але і задає межі 

і форми цієї діяльності, додає їй спрямованість, зорієнтованої на досягнення поставленої 

мети. Вплив мотивації на поведінку та дії людини залежить від безлічі чинників і може 

змінюватися під впливом зворотнього зв'язку з боку діяльності людини.  

Особливості, що впливають на процес формування мотиваційної сфери практичних 

психологів обумовлені провідними мотивами професійної діяльності. До них відносять: 

мотив власної праці ( це суспільна установка на необхідність трудової діяльності взагалі); 

мотив соціальної важливості праці (у наукових джерелах ототожнюється з усвідомленням 

індивіда необхідності приносити користь суспільству, бажанням допомагати іншим); мотив 

самоствердження у праці (він спрямований на визнання у соціального оточення); мотив 

професійної майстерності (пов’язаний з усвідомленням індивідом важливості власного 

професіоналізму для суспільства взагалі та для себе, також цей мотив пов’язаний з 

прагненням особистості розвиватися, як професіоналу, досягати висот у обраній професії). 

[2, с.34]. 
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Таким чином, стосовно до професійної діяльності в системі практичної психології під 

професійною мотивацією розуміється сукупність факторів і процесів, що, відображаючись у 

свідомості, спонукують і спрямовують особистість до оволодіння професійною діяльністю. 

Отже, професійна мотивація психолога виступає як внутрішній рушійний фактор розвитку 

професіоналізму, тому що тільки на основі її високого рівня формування, можливий 

ефективний розвиток професійної освіченості і культури особистості. 
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ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ  

У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ЇХ САМООЦІНКИ 

Постановка проблеми. Ще здавна людство виявляло інтерес до феномену агресії. 

Питання, чому люди діють агресивно, цікавило та хвилювало науковців протягом багатьох 

століть і розглядалося з різних позицій (психології, філософії, релігії і т.д.). І в наш час 

агресія являється предметом науково-практичних досліджень. 

У людей із різними видами агресії та рівнем її прояву формується певне установочне 

ставлення по відношенню до себе. Оцінка особистістю самої себе, своїх фізичних 

можливостей, якостей позначається як самооцінка. Від самооцінки залежать 

взаємовідносини людини з оточуючими, її критичність, вимогливість до себе, ставлення до 

успіхів і невдач. У зв'язку з цим можна припустити, що агресія, як соціально-психологічний 

феномен, є результатом заниженої або завищеної неадекватної самооцінки особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням цієї проблеми займалися такі 

вчені, як Л.В.Бороздіна, Т.Г.Румянцева, Д.Доллард, Д.Лоренц, Л.Берковец, Д.Зиллманн, 

А.Басс, У.Джеймс та інші вітчизняні й зарубіжні психологи. Спроба пояснити залежність 

прояву агресивної поведінки від рівня самооцінки поширена в колах сучасних наукових 

інтересів. У наш час вивчення зв'язку між агресивністю як особистісною особливістю і 

самооцінкою представляється одним з найперспективніших наукових питань. 

Метою статті є емпіричне дослідження особливостей агресивної поведінки студентів-

психологів у залежності від рівня їх самооцінки. 

Гіпотеза дослідження: існує пряма залежність агресивної поведінки від рівня 

самооцінки особистості студента-психолога. У студентів з низьким рівнем самооцінки 

найбільш вираженим видом агресії є підозрілість. А у студентів з високим рівнем – 

вербальна агресія. У студентів-психологів з адекватним рівнем самооцінки переважає 

непряма агресія. 

Результати дослідження. Проведене нами емпіричне дослідження включало в себе 

збір емпіричного матеріалу з використанням стандартизованої методики діагностики 

показників та форм агресії А.Басса - А.Дарки та методики дослідження самооцінки Дембо-

Рубінштейн (модифікація Г.М.Прихожан). У дослідженні приймали участь студенти ЗНУ. 

Вибірку склали студенти-психологи другого та третього курсів у кількості 40 осіб. 

Процедура емпіричного дослідження проходила в три етапи. 

1. На підготовчому етапі була визначена основна вибірка дослідження та був 

здійснений відбір методик. 

2. На діагностичному етапі були вивчені якісні характеристики агресивної поведінки 

та самооцінки студентів-психологів. 

3. На третьму етапі, заключному, відбувалося підведення підсумків, оформлення 

матеріалів дослідження. 
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Згідно з узагальненими результатами емпіричного дослідження взаємозв’язку 

агресивної поведінки студентів-психологів з рівнем їх самооцінки було з’ясовано, що 

агресивна поведінка має різні форми прояву в залежності від рівня самооцінки. 

На початку дослідження було проведено методику на виявлення рівня самооцінки 

студентів. Загальна вибірка респондентів складала 40 осіб. З них 9 осіб (22,5%) мають 

високий рівень самооцінки, 25 осіб (62,5%) – адекватний рівень і 6 осіб (15%) – низький 

рівень самооцінки.  

Наступним кроком дослідження було проведення методики А.Басса - А.Дарки на 

виявлення переважаючого виду агресивної поведінки у кожного респондента. Отримані 

результати з дослідження агресивної поведінки було пов’язано з результатами дослідження 

рівнів самооцінки студентів. 

Аналізуючи отримані результати можна зробити наступні висновки: у студентів-

психологів з низьким рівнем самооцінки переважаючим видом агресивної поведінки є 

непряма агресія. Під терміном «непряма агресія» розуміють агресивну поведінку, яка 

обхідним, непрямим шляхом спрямована на іншу особу – злісні плітки, жарти, так і агресію, 

яка ні на кого не спрямована – вибух люті, що проявляється у формі крику, тупання ногами, 

биття кулаками по столу і т. п. 

У студентів-психологів з адекватним рівнем самооцінки найбільш вираженим є такий 

вид агресивної поведінки, як відчуття провини. Відчуття провини висловлює можливе 

переконання суб'єкта в тому, що він є поганою людиною, що його вчинки несуть злісний 

характер, а також ним відчуваються докори сумління. 

У студентів-психологів з високим рівнем самооцінки найбільш вираженим проявом 

агресивної поведінки є негативізм. Це говорить про те, що досліджуваним з високим рівнем 

самооцінки характерна опозиційна форма поведінки, спрямована зазвичай проти авторитету 

або керівництва; ця поведінка може наростати від пасивного опору до активної боротьби 

проти встановлених звичаїв і законів. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що емпірична гіпотеза 

не підтвердилася, оскільки, як припускалося: 

- у студентів з низьким рівнем самооцінки найбільш вираженим видом агресії є 

підозрілість, а в результаті дослідження з`ясувалося, що їм характерна непряма агресія; 

- студентам із адекватним рівнем самооцінки властива непряма агресія, але результати 

дослідження показали, що їм характерний такий вид агресивної поведінки, як відчуття 

провини; 

- у студентів-психологів з високим рівнем самооцінки переважає вербальна агресія, то 

під час інтерпретації результатів дослідження, виявилося, що студентам характерний такий 

вид агресивної поведінки, як негативізм. 
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ВПЛИВ РІВНЯ САМООЦІНКИ НА ЛОКУС КОНТРОЛЮ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Актуальність дослідження Вивчення проблеми самооцінки дає нам ключ до 

вирішення багатьох проблем особистості. Саме тому свої дослідження грунтували навколо 

цієї проблеми такі вчені: С.Л. Рубінштейн, Л.І. Божович, А.І. Липкина, О.М. Леонт’єв, І.І 

Чеснокова, І.С. Кон, Р. Бернс, К. Роджерс, О.М. Молчанова та інші. Дослідженнями локусу 

контролю займалися В. Іванніков, С.Л. Рубінштейн, Дж.Роттер, Бажин Е.Ф., Голинкіна Е.А., 

Еткінд А.М та інші. 

Можна зауважити ,що визначивши рівень самооцінки,можна зробити прогноз на те, 

який буде локус контролю. А ,отже, можна скорегувати неадекватні показники рівня локусу 

контролю за допомогою встановлення адекватного рівня самооцінки.  
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Метою статті визначити, як впливає рівень самооцінки на наявність певного виду 

локусу контролю. 

Виклад основного матеріалу. Вільям Джеймс називає самооцінку емоційним 

утворенням, що полягає у незадоволеності або задоволеності суб'єкта собою. Як вважає 

Серебрякова, самооцінка буває загальна (оцінка самого себе взагалі), парціальна (оцінка 

своїх досягнень в окремих видах діяльності), адекватна (у межах норми) та неадекватна. 

Неадекватна, у свою чергу, поділяється на неадекватно завищену та неадекватно занижену 

самооцінку,[1, 69c]. 

 Можливі два локусу контролю і відповідно два типи людей: 1) екстернали(ззовнішній 

локус) - коли людина думає, що події, які відбуваються з нею, є результатом зовнішніх сил, 

випадку, обставин, інших людей тощо. 2) інтернали(внутрішній локус) - коли людина 

інтерпретує значущі події як результат власних зусиль. Вони беруть на себе відповідальність 

і за позитивні і за негативні події, схильні обвинувачувати себе в невдачах, прикрощах, 

стражданнях,[2,134c]. 
У проведеному досліджені на дану тему брали учать учні 11 та 10 класів. З 30 чоловік 

13% мають внутрішній локус контролю, 87 %- зовнішній. Результати по інстерналам: З 
учасників, що мають внутрішній 
локус контролю половина мають 
адекватну самооцінку, 25% мають 
адекватну з тенденцією до заниження 
та 25% мають неадекватно занижену 
самооцінку. Тобто жодного разу ми 
не зустріли випадку,коли при 
внутрішньому локусі людина мала 
самооцінку ,наприклад, з тенденцією 

до завищення. Результати по екстерналам: З нашої вибірки 87% випробовуваних мають 
зовнішній локус контролю. Серед них 35 % мають адекватну самооцінку, з тенденцією до 
завищення мають 46%,неадекватно завищеною самооцінкою володіє 19%. Ми бачимо,що 
при зовнішньому локусі контролю не трапляються випадки з самооцінкою нижче адекватної.  

 Чому саме це відбувається? Тому що з високим рівнем самооцінки дуже важко 
визнати свої помилки і дуже легко звинуватити у них когось іншого. Якщо ти маєш 
зовнішній локус контролю,але в тебе адекватна самооцінка,то це є природньо.Але коли в 
тебе неадекватно завищена самооцінка та ще й зовнішній локус контролю,то це може 
призвести до того,що людина буде забагато на себе брати(завищена самооцінка), але у 
випадку невдачі вона повністю зніме усю відповідальність з себе(зовнішній локус 
контролю). У результаті- недовіра з боку інших людей, поганий фрустраційний настрій та 
інше. Таким людям потрібні спеціальні рекомендації,[2,136c]. 

 Також потребують психологічної допомоги люди з неадекватно заниженою 
самооцінкою. Це не дає їм можливості адекватно реагувати на обставини в реальному світі. 
Тобто ,коли щось буде трапляєтися непередбачене і щось не буде виходити,то себе така 
людина починає мучити думками про свою неспроможність ,про те,що «це усе я винен». У 
хворобі він обвинувачуватиме самого себе і буде думати, що видужання багато в чому 
залежить від його дій, а не від лікарів.  

Тобто ми дійшли висновку,що люди з неадекватно заниженою самооцінкою не вміють 
відокремлювати обставини,на які вони можуть впливати,а на які-ні. Саме тому в них 
внутрішній локус контролю. А випробовувані з неадекватно завищеною самооцінкою 
делегують свою відповідальність іншим при невдачах,щоб у жодному разі не зачепити 
власну гідність. Тому вони і мають зовнішній локус контролю. 

Висновки. Отже, ми визначили, як впливає рівень самооцінки на наявність певного 
виду локусу контролю:високий рівень самооцінки буде детермінувати наявність 
зовнішнішнього локусу контролю. Та навпаки: низький рівень самооцінки буде причиною 
внутрішнього локусу контролю у людини. 
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СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ  

ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 

Постановка проблеми. Потреба особистості у швидкій адаптації до умов 

полікультурного світу посилює інтерес до освіти як важливого інструменту життєдіяльності 

людини. Нові реалії вимагають змін рівнів знань, умінь і навичок у учнів починаючи з 

першого року навчання у школі. 

Нова навчальна програма для учнів 1 класів чітко визначає головну мету навчання у 

початковій школі – формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується 

лінгвістичним мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим із віковими 

можливостями молодших школярів за рахунок використання комунікативного підходу до 

навчання. Проте, згідно нових програм на 1-й рік навчання діти мають засвоїти великий за 

обсягом матеріал: представляти себе, своїх друзів, батьків, повідомляти про 

місцезнаходження предмета, описувати предмети, тощо, при чому обсяг висловлювання має 

бути не менше 4-х речень. Читати діти мають не менше 100 друкованих знаків на 1 хвилину 

та списувати друкований текст за обсягом не менше 4-х речень. Опанування такої кількості 

вмінь та навичок створює великі труднощі для дітей 6-років, адже, по-перше, вони вивчають 

нові для себе предмети, а по-друге, вони перебувають на етапі адаптації до школи, 

приміряючи на себе нову соціальну роль, що може, в свою чергу, ускладнити успішну 

адаптацію до школи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему адаптації першокласників до 

навчання в школі досліджували такі вчені: Анастазі А., Безруких М., Божович  

Л., Виготський Л., Венгер О., Запорожець О., Панько Є., Мельничук К., Савченко О., 

Сухомлинський В., Шванцар І. та інші. 

Метою статті є: Дослідити соціально-психологічні чинники адаптації першокласників 

до навчання в школі. 

Виклад основного матеріалу. Вступ до школи несе великі зміни у житті дитини шести 

років: виникнення нових прав та обов‘язків, зміна провідної діяльності (з ігрової до 

навчальної), розширення сфери спілкування, поява нових авторитетів, формування взаємин у 

навчальному колективі.[1,c6] 

Недаремно у психологічній літературі поняття віку «шести років» пов‘язують із 

кризовим (перехідним) періодом у житті дитини. 

Шкільна адаптація – це пристосування дитини до вимог школи й умов шкільного 

навчання, які для неї є новими, незвичними порівняно з умовами дитячого садка або сім’ї.[2, 

c10] Від сприятливості протікання цього процесу залежить не тільки успішність навчальної 

діяльності, а й комфортність перебування в школі, здоров’я дитини, її позитивне ставлення 

до оточення. 

 Коли дитина вступає до першого класу змінюється його життя все починає 

підпорядковуватися навчанню, шкільним справам, школі. 

 Процес адаптації в сучасних умовах навчання є для дитини досить складним, так як 

змінюється умови його існування і маленькому першокласнику досить важко 

перелаштуватися на інший спосіб життя.[3,с25] 

 Починаючи з першого тижня навчання діти поступово віддаляються від батьків, але 

постійно відчувають потребу у допомозі і підтримці дорослої людини.[4,с3] 
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Склад сім’ї, стосунки з батьками та взаємини між членами сім’ї мають значний вплив 

на учня. Коли дитина вступає до першого класу в батьків з’являється новий статус – батьки 

першокласника, а також й ті проблеми, що вирішують батьки разом з дитиною, і радощі 

успіху, які вони переживають разом.[5,c.30] Досить часто в розмові з батьками учнів 1 класу 

вони говорять, що разом з дитиною пішли до 1 класу. Це свідчить про те, що всі труднощі є 

спільними між першокласниками і їх батьками. Вони переживають перші шкільні труднощі 

— а саме головна трудність це адаптація дитини до навчання в школі.  

Висновки. Отже, адаптація першокласника до навчання в школі є головною 

проблемою не тільки для самої дитини, але і для її батьків, тому тема є досить актуальною 

особливо зараз тому, що змінюються вимоги до учнів перших класів і інколи дітям важко 

адаптуватися до навчання в школі, а це вже є головною проблемою не тільки для дітей, а й 

для самих батьків. 
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ВПЛИВ САМООЦІНКИ НА ПРОЯВ ЛІДЕРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Актуальність дослідження. Лідерські здібності становляться актуальними для будь-
якої людини у сучасному політичному, соціальному становищі, яке склалося у нашій країні. 
В такий складний час криз та змін людині необхідно бути готовою до будь-яких труднощів, а 
також мати змогу швидко приймати рішення та своєчасно здійснювати відповідні вчинки, 
тобто проявляти лідерські здібності. Сьогодні найбільш доречним постає питання щодо 
формування позитивного соціального досвіду підлітка, його громадянського становлення. 
Все це можливо здійснити завдяки розвитку самооцінки та лідерських здібностей підлітка, 
проявом інтересу до себе як особистості, до своїх можливостей і особливостей.  

Підлітковий вік відноситься до числа критичних періодів життя дітей, пов'язаних з 
кардинальними перетвореннями у сфері свідомості, діяльності та системи взаємовідносин. 
Цей етап характеризується бурхливим і багато в чому суперечливим розвитком. Основу 
формування нових психологічних та особистісних якостей підлітків становить спілкування в 
процесі різних видів діяльності. Зміна соціальної ситуації розвитку підлітків пов'язано з їх 
активним прагненням долучитися до світу дорослих, орієнтацією поведінки на норми і 
цінності цього світу. Для того, щоб підліток по-справжньому «влився» в колектив, 
необхідно, щоб завдання, які ставляться перед ним в ході діяльності, були не тільки 
зрозумілі, а й внутрішньо прийняті ним, тобто щоб вони придбали значимість для нього і 
знайшли, таким чином, відгук і опорну точку в його самозадоволенні.  

У підлітковому віці виникає інтерес до лідерства як особливого виду діяльності, 
формуються основи лідерських здібностей. Пробуючи себе в цій сфері вони виконують певні 
соціальні та лідерські ролі, намагаючись розібратися в проблемі лідерства, виробляють у 
себе той чи інший лідерський стиль, ідентифікують себе з відомими лідерами. 
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У вітчизняній психології дослідженню проблем самооцінки займалися багато відомих 
вчених (Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, Л.І. Божович, М.С. Неймарк, Л.С. Славковій, Е.Е. 
Серебрякова та ін.). Ці дослідження також присвячені вивченню рівня домагань дітей, їх 
впевненості або невпевненості в собі і пов'язаних з цим особливостей їх самооцінки. 
Підлітки, здатні вести за собою однолітків (лідери, ватажки, актив, організатори, соціально 
обдаровані) викликають підвищений інтерес вчених-психологів (Е.А. Аркін, В.М. Бехтерєв, 
П.П. Блонський, А.С. Залужний, С.О. Лозинський).  

Мета – виявити вплив самооцінки на прояв лідерських здібностей у підлітковому віці. 
Самооцінка є важливим регулятором поведінки особистості. Від самооцінки залежать 

взаємовідносини людини з оточуючими, його критичність, вимогливість до себе, ставлення 
до успіхів і невдач. Від самооцінки також залежить здатність людини проявляти лідерство. У 
людини може бути лідерський потенціал, у неї можуть бути якості лідера, але вони можуть 
не проявлятися в силу заниженої самооцінки, оскільки така людина найчастіше боїться бути 
незрозумілим і неприйнятим.  

Занижена самоповага і пов'язані з цим труднощі спілкування знижують соціальну 
активність особистості. Навіть поставивши перед собою певну мету, вони не дуже 
сподіваються на успіх, вважаючи, що у них немає для цього необхідних даних. Підлітки із 
заниженою самооцінкою відрізняються боязкістю, невпевненістю, невмінням контактувати з 
іншими. Слід зазначити, що такі характеристики є і причиною і наслідком поганого 
становища в групі.  

Висока самоповага аж ніяк не синонім зазнайства, зарозумілості чи 
несамокритичності. Людина з високою самоповагою вважає себе не гірше за інших, вірить в 
себе і в те, що може подолати свої недоліки. Підлітки зі зниженим рівнем самоповаги 
особливо чутливі до всього того, що якось зачіпає їх самооцінку. Вони болісно реагують на 
критику, сміх, осуд. Їх більше турбує думка про них оточуючих. Внаслідок цього багатьом з 
них властива сором'язливість, схильність до психічної ізоляції.  

Люди, які лідирують у своїх групах, зазвичай володіють більш високим рівнем 
самоповаги і почуттям впевненості в собі, ніж інші учасники. Підлітки з високою 
самоповагою більш самостійні і менш схильні до навіювань. Занижена самооцінка 
несприятливо діє на підлітка, у нього виникає почуття невпевненості, страху, апатії. У цій 
ситуації таланти і здібності не будуть розвиватися, а можуть взагалі не проявлятися.  

Лідер – це той, хто в певній ситуації бере на себе відповідальність за виконання 
групових завдань більше, ніж інші. Підліток із заниженою самооцінкою частіше за все не 
буде брати на себе таку відповідальність, оскільки у нього немає впевненості в собі, у своїх 
силах і в тому, що він може впоратися із завданням. 

Отже, самооцінка відіграє важливу роль у прояві лідерських здібностей у 
підлітковому віці. Підлітки із заниженою самооцінкою можуть мати лідерські здібності, але 
частіше за все вони не будуть проявлятися, так як здібність людини бути лідером полягає в 
умінні організувати людей на спільну діяльність, в умінні вести за собою. Підліток із 
заниженою самооцінкою не вірить у свої сили, характеризується невпевненістю в собі. У 
нього безумовно можуть бути розвинені деякі здібності, необхідні для лідера, наприклад, він 
може бути надійною людиною, здатним тримати слово, може бути витривалим, терплячим, 
проте таких якостей, як рішучість, наполегливість, здатність до подолання перешкод, 
ініціативність, незалежність йому може бракувати. А що стосується самокритичності, то у 
людини з заниженою самооцінкою вона може бути надмірною, він може не помічати своїх 
успіхів. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Жити в сучасному суспільстві, ігноруючи такі явища, як телебачення, газети, 
журнали, кіно, радіо, Інтернет неможливо. Однак сімейне виховання часто приділяє 
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недостатньо уваги тому, що дитина дивиться по телевізору, слухає в навушниках, в які 
комп'ютерні ігри грає, яких літературних і кіно героїв обожнює. Найчастіше в цій сфері 
дитина надана сама собі, дитяча самосвідомість несформована, тому діти як найбільш 
вразливі і недосвідчені глядачі піддаються найбільшому впливу з боку візуальних ЗМІ, отже, 
саме цьому тема нашої статті є досить актуальною в умовах сучасного суспільства. 

Ціннісні установки дитини ще не досить сформовані для адекватної оцінки того, що 
відбувається на екрані. Нерідко явні агресивні дії головного екранного героя (крадіжки, 
бійки, вбивства, підпали тощо) виявляються як би «незначними» на тлі його перемог і 
«визнання» оточуючих. У результаті межа між добром і злом для того, хто сидить біля 
екрана (у нашому випадку це дитина-дошкільник) стирається. Вся подальша продукція з 
використанням подібних персонажів закріплює в дитині стійке уявлення, яке згодом буває 
досить складно виправити, поміняти. 

Різними дослідниками (Абрамової Г.С., Алемаскіна М.А., Антонян Ю.М., Беличева 
С.А., Невського І.А. та ін.) запропоновано безліч визначень і класифікацій агресії, але жодні 
з них не можуть бути визнані вичерпними і загальновживаними. Простежимо найбільш 
характерні тенденції в цьому аспекті в контексті основних напрямків психології.  

По-перше, під агресією деякі дослідники розуміють сильну активність, прагнення до 
самоствердження. Так, Л. Бендер говорить про агресію як тенденцію наближення до об'єкта 
чи віддалення від нього, описує її як внутрішню силу (не пояснюючи її походження), що дає 
людині можливість протистояти зовнішнім силам.  

Під агресією розуміються також акти ворожнечі, атаки руйнування, тобто дії, які 
шкодять іншій особі і об'єкту. У той же час автори пояснюють поняття агресії у вигляді 
специфічної форми поведінки та агресивності як психічної властивості особистості. Агресія 
трактується як процес, що має специфічну функцію і організацію; агресивність же 
розглядається як деяка структура, що є компонентом більш складної структури психічних 
властивостей людини. 

Для дітей дошкільного віку найбільш характерними є такі форми агресії, як 
зіпсування іграшок, кидання предметів, епізодичне грубе поводження з тваринами, пасивно - 
агресивні реакції протесту, непоступливість і підвищена впертість. Загалом вікова динаміка 
відповідає віковим кризам в 3 - 4 роки і 6 - 7 років у дошкільному віці. Багато дослідників 
підкреслюють, що систематична агресивна поведінка дітей 3 - 6 років більше обумовлена 
біологічними факторами (чоловіча стать, темперамент дитини) і переважними порушеннями 
в емоційно - вольовій сфері, а також ранньої емоційної депривації.  

У зв’язку з цим ми сформулюємо наступну мету дослідження. 
Метою дослідження є виявлення залежності впливу засобів масової інформації на 

прояв рівня агресивності старших дошкільнят.  
Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що в сучасних соціальних умовах прояв рівня 

агресивності дитини-дошкільника багато в чому залежить від сприймаючої ним масової 
інформації (зокрема, телеінформації). 

Результати дослідження. У дослідженні приймали участь 35 дітей старшого 
дошкільного віку Новомиколаївської загальноосвітньої школи № 1. В експерименті нами 
була використана наступна методика діагностики: Бесіда з дітьми на тему: «Я і телевізор»; 
проективна методика "Малюнок неіснуючої тварини"  

Обробивши отримані результати ми можемо зробити наступні висновки. Наприклад, 
оцінка рівня агресивності дітей-дошкільнят за методикою «Бесіда з дітьми на тему:«Я і 
телевізор»: 20% дітей мають слабкий рівень агресивності, 50% середній, 20% високий і 10% 
підвищений рівень агресивності. Оцінка рівня агресивності дітей-дошкільнят за методикою 
«неіснуюча тварина»: 28% дітей мають слабкий рівень агресивності, 28% середній, 35% 
високий і 9% підвищений рівень агресивності. 

За результатами експерименту можна зробити висновок, що з 35 дітей, особливої 
уваги потребують 5 дітей, у яких виявлено високий і підвищений рівень агресивності. Цим 
дітям притаманна така поведінка: ворожість, гнів; розповідання історій, з елементами 
насильства; на привітання відповідають злістю; псують суспільну та особисту власність; 
негативно ставляться до зауважень; б'ються.  
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Середній рівень агресивності у 9 дітей, вони відрізняються тим, що негативно 
ставляться до зауважень, не дотримуються дисципліни, не слухняні, пристають до слабших. 
Слабкий рівень агресивності за результатами двох використовуваних методик не був 
виявлений у дітей експериментальної групи. 

Згідно конкретним результатам дослідження, проведених серед дітей 
Новомиколаївської загальноосвітньої школи №1, наша гіпотеза про те, що в сучасних 
соціальних умовах прояв рівня агресивності дитини-дошкільника багато в чому залежить від 
сприймаючої ним масової інформації (зокрема, телеінформації) отримала своє 
експериментальне підтвердження.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
В умовах сучасної соціокультурної та економічної ситуації в Україні суспільство 

відчуває потребу в учителеві-професіоналі, який здатен будувати професійну діяльність 
відповідно до цінностей розвитку особистості. Вивчення професійної свідомості вчителів 
належить до ґрунтовно заявлених (Г.В. Акопов; Н.І. Гуслякова; Є.І. Ісаєв, С.Г. Косарецький, 
В.І. Слободчиков; Д.В. Ронзін; О.С. Цокур; Ю.М. Швалб), але недостатньо реалізованих 
напрямів дослідження, в той час як професійна свідомість виявляється головним «вузлом», 
де зосереджено протиріччя між існуючою практикою підготовки фахівця та його конкретною 
професійною діяльністю. 

Окремі аспекти професійної свідомості вчителів відображено у дослідженнях 
українських, російських та зарубіжних психологів й педагогів. Так, вченими вивчалося 
професійно-педагогічне мислення та рефлексія (Т.П. Дяк; М.М. Кашапов; Ю.Н. Кулюткин, 
Г.С. Сухобскька); професійна самосвідомість та ідентичність вчителя (І.В. Вачков; 
М.І. Кряхтунов; А.К. Маркова; Л.М. Мітіна; N. Boreham, P. Gray; G. Cattley; J. Sachs; 
M. Zembylas); психологічні умови (С.Г. Косарецький) та механізми становлення 
(Н.І. Гуслякова) професійної свідомості.  

Метою статті є висвітлення результатів експериментального дослідження розвитку 
професійної свідомості майбутніх вчителів в умовах психолого-педагогічного супроводу.  

Виклад основного матеріалу. Ефективним засобом розвитку професійної свідомості 
майбутніх вчителів може виступати розроблена програма психолого-педагогічного 
супроводу, який визначається як системно організована педагогом діяльність студентів, у 
процесі якої створюються оптимальні психологічні умови з метою сприяння розвитку 
професійної свідомості у період професійної підготовки [2]. В якості показників 
ефективності впровадженої програми виступає наявність позитивної динаміки за основними 
компонентами професійної свідомості студентів: значеннями (індикатор динаміки − 
привласнення досліджуваними понять та категорій педагогіки); смислами (індикатор 
динаміки − зрушення за розвитком мотивів, цінностей та інтересів діяльності вчителя); 
чуттєвою тканиною (індикатор динаміки − вираженість вибірковості сприйняття 
професійних ознак у зовнішньому світі). 

Для діагностики привласнення досліджуваними понять та категорій педагогіки було 
використано «Метод колірних метафор» І.Л. Соломіна. Порівняння даних за допомогою Т-



 259 

критерію Вілкоксона (tкр=0,01) виявило статистично значущі зміни у експериментальній 
групі (ЕГ) (р=0,000) та їх відсутність у контрольній (КГ) (р=0,096). Отримані результати 
засвідчили, що проведені розвивальні заходи сприяли усвідомленню студентами свого 
ставлення до професії вчителя та свого покликання, зміцненню намірів у подальшому 
працювати вчителями, привласненню професії вчителя як своєї. 

За методикою Н.П. Фетіскіна для дослідження педагогічної мотивації в ЕГ відбулися 
динамічні зрушення за досліджуваним параметром − шкалою «Професійна потреба». Це 
засвідчило наявність активного розвитку професійних мотивів, які полягають у бажанні 
навчати та виховувати дітей, сприяти їх особистісному розвитку. Порівняння даних 
підтвердило статистично значущі зміни показників (для ЕГ р=0,000; для КГ р=0,029). 

Для вивчення професійних інтересів застосовувалась «Орієнтовна анкета» 
В. Смекалова, М. Кучера. Після проведення формувального експерименту в ЕГ було 
зафіксовано підвищення інтересів до педагогічної комунікації (для ЕГ р=0,000; для КГ 
р=0,076) та викладання дисциплін (для ЕГ р=0,01; для КГ р=0,047), що відкриває широкі 
можливості для успішного оволодіння педагогічною майстерністю та професійного 
вдосконалення. 

За період участі у супроводі в ЕГ відбулося статистично значуще підвищення 
показників гуманістичних цінностей «універсалізм» (для ЕГ р=0,014; для КГ р=0,767), 
«доброта» (для ЕГ р=0,000; для КГ р=0,180) та «безпека» (для ЕГ р=0,008; для КГ р=0,323). 
Зазначені цінності спрямовані на дбайливе ставлення до людини, природи та навколишнього 
світу [1]. 

Для дослідження особливостей професійного сприйняття було обрано методику 
«Педагогічні ситуації» Р.С. Нємова. Після участі у розвивальних заходах показники у 
досліджуваних ЕГ статистично суттєво підвищилися (для ЕГ р=0,000; для КГ р=0,160). 
Тобто, майбутні вчителі почали бачити у запропонованих задачах певні педагогічні 
проблеми, навчилися ставити педагогічні цілі та завдання, підвищили здатності до їх 
конструктивного вирішення, що вказує на високий рівень вибірковості та 
диференційованості сприйняття професійно-педагогічних ознак у зовнішньому світі. 

В дослідженні висвітлено результати експериментального дослідження розвитку 
професійної свідомості майбутніх вчителів в умовах психолого-педагогічного супроводу. 
Доведено, що структурні компоненти професійної свідомості піддаються розвивальним 
впливам за умови впровадження розробленої програми. У свою чергу, розвиток цих 
структурних компонентів вплинув на зростання професійної свідомості майбутніх вчителів.  

Перспективними надалі вбачаються дослідження, які стосуються виявлення 
психологічних механізмів становлення та розвитку професійної свідомості майбутніх 
вчителів. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА СОЦІОМЕТРИЧНОГО 

СТАТУСУ ПІДЛІТКІВ В ГРУПІ 

Постановка проблеми полягає в дослідженні взаємозв’язку між рівнем емоційного 

інтелекту та статусу підлітків. Емоційний інтелект виступає важливою когнітивною 

складовою структури комунікативних здібностей особистості. Він допомагає прогнозувати 

розвиток міжособистісних стосунків, «загострює» інтуїцію, передбачливість, забезпечує 
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психологічну витривалість; дає змогу долати раптові кризи, стреси та ситуації, які 

загрожують самоповазі. Підлітковий вік характеризується тим, що провідною діяльністю 

виступають міжособистісні стосунками з друзями і тому несхвалення однолітків підлітки 

сприймають важче, ніж дорослих, батьків, вчителів. Друзів вибирають виходячи зі спільних 

інтересів і занять, рівноправності взаємин. Підлітки спрямовують свої зусилля та енергію на 

здобуття нового соціального статусу. В формальних групах підлітків зустрічаються випадки, 

коли деякі її члени отримують такі соціометричні статуси, як відторгнуті та ізольовані, а це 

може свідчити про низький рівень емоційного інтелекту, котрий зазначає відсутність, або 

недостатньо сформовані здібності, такі як ідентифікація емоцій та їх вираження, 

регулювання емоцій, використання емоційної інформації у процесі мислення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявили, що високий рівень логічного 

мислення не гарантує досягнень у кар'єрі та щастя в особистому житті, а цьому сприяє 

емоційний інтелект.  

Метою статті є розкриття взаємозв’язку емоційного інтелекту та соціометричного 

статусу підлітків у групі. 

Вперше поняття «емоційний інтелект» з’явилось при розробці проблематики 

соціального інтелекту такими дослідниками, як Дж.Гілфорд 1967 та Х. Гарднер 1993, та Г. 

Айзенк 1995. У 1990-х роках почали активно використовувати термін «емоційний інтелект» 

американські психологи [5,c.8485]. 

Сучасні уявлення про «емоційний інтелект» зводяться до наступних положень: 

- Згідно П.Саловей, Дж. Майеру – це здатність сприймати та розуміти прояви 

особистості, виражені в емоціях, керувати емоціями на основі інтелектуальних процесів; 

- Згідно Бар-Ону - усі не когнітивні здібності, знання і компетентності, що дають 

людині можливість успішно справлятись з різними життєвими ситуаціями; 

- Згідно Д. Голдмана - здатність усвідомлювати свої емоції і емоції інших людей, для 

того щоб мотивувати себе та інших людей, а також керувати своїми емоціями під час 

взаємодії з іншими [4, c. 80-81]. 

Загалом емоційний інтелект виконує чотири функції: інтерпретативну, регулятивну, 

адаптивна (стресозахисна), активізуючу [5, c. 86-87]. 

Провідною діяльністю підліткового вікового періоду являється спілкування з 

однолітками та здобуття нового соціального статусу та певної значимості в колективі, тому 

всі дії спрямовуються на досягнення цього. Труднощі що виникають під час спілкування у 

підлітків пов’язані з нерозумінням емоцій, з втратою контролю над своїми емоціями та 

емоціями інших людей, з нерозумінням інформації, котру отримує людина, тобто з низьким 

розвитком емоційного інтелекту [1, c. 584-585]. 

Поняття «Соціометрія» ввів у психологічну науку видатний американський психолог 

Я.Л.Морено. Він вважає, що можливо збільшити соціометричний статус через 

взаєморозуміння в групі, а в свою чергу ця зміна взаємодії може привести до покращення 

життя у суспільстві. Отже, визначення «соціометрія» означає зміни міжособистісних 

взаємовідносин у групi [3, c. 5]. 

Практичним психологам котрі працюють з підлітками необхідно пам’ятати про те, що 

корекційну роботу можна будувати як індивідуально, так і з групою підлітків у котрих 

низький соціометричний статус та низький рівень емоційного інтелекту, на основі 

проведеної діагностики. Використовуючи первісну модель емоційного інтелекту, програму 

тренінгів можна сконструювати шляхом поділу її на три основні блоки - ідентифікація 

емоцій, вираження емоцій, регуляція емоцій, використання емоційної інформації в мисленні і 

діяльності. [2, c. 250]. 

Отже, підсумовуючи огляд літератури та наукових публікацій можна зробити 

наступні висновок, що в підлітковому віці соціометричний статус відіграє важливу роль у 

становленні особистості, формуванні самооцінки, почутті власного фізичного «Я». І на 

рівень соціометричного статусу члена групи впливає ряд факторів серед котрих є рівень 

емоційного інтелекту, що відповідає за ідентифікацію емоцій, вираження емоцій, регуляцію 
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емоцій, використання емоційної інформації в мисленні і діяльності. І можна зробити 

припущення, що пройшовши тренінг розвитку емоційного інтелекту підвищиться 

соціометричний статус підлітка в групі. 
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СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ 

Проблема формування професійної свідомості майбутніх спеціалістів у процесі їх 

професіогенезу є на сьогоднішній день актуальною та привертає увагу багатьох дослідників. 

Важливість дослідження особистісних детермінант, що обумовлюють професійну свідомість 

майбутніх лікарів-педіатрів, обумовлена тим, що ця спеціальність вимагає від майбутніх 

фахівців не тільки високого рівня спеціальних знань, а і формування у свідомості образу 

професіонала, який відповідає реаліям сьогодення.  

У сучасному науковому світі професійна свідомість спеціалістів різних професій 

неодноразово поставала предметом дослідження вчених (С. Васьківська, Н. Волянюк, 

О. Дробот, Н. Кучеровська, Ю. Овчаренко, А. Самойлова, О. Цокур, Ю. Швалб, Н. Шевченко 

та ін.). Опрацювання сучасних наукових джерел дає підстави зазначити, що дослідження 

професійної картини світу лікарів не були об’єктом спеціального наукового вивчення. 

Зустрічаються лише поодинокі спроби дослідити той чи інший психологічний аспект 

вказаної професії.  

Метою статті є висвітлення результатів теоретичного аналізу проблеми розвитку 

професійної свідомості майбутніх лікарів-педіатрів. 

Сучасні дослідження охоплюють різні аспекти, що пов’язані з професійною 

свідомістю лікарів. Так, І. Опарникова, Л. Стецюра розглядають проблему мовного 

вираження професійної картини світу медика. Л. Лозинська вивчає формування 

толерантності у контексті ціннісного самовизначення студентів-медиків. Дослідниця вважає, 

що головна мета формування толерантної культури студента-медика полягає у розвитку в 

нього соціально значущих якостей, та зазначає, що в результаті розвитку толерантної 

особистості фахівця медичного профілю буде втілено найвищий прояв людської освіченості 

та професіоналізму лікаря [1, 180].  

Г. Стечак підкреслює недостатність психолого-педагогічної підготовки лікарів 

загальної практики – сімейної медицини, та говорить, що ґрунтовна психолого-педагогічна 

підготовка повинна стати обов’язковою складовою професійної освіти майбутніх сімейних лікарів, 

що стане запорукою успішності їх професійної діяльності [4, 117]. М. Попіль у своєму 

дослідженні розглядає психолого-педагогічні шляхи оптимізації процесу професійної 

ідентифікації майбутніх медсестер, та зазначає, що ця проблема є актуальною для 

сьогодення, оскільки сформована адекватна професійна ідентичність особистості, з одного 
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боку, є необхідною умовою її самоефективності та повноцінної самореалізації, а з іншого – 

забезпечує ефективність діяльності, яку вона виконує [2, 190].  

М. Пайкуш говорить про необхідність підвищення рівня професійної підготовки 

майбутніх лікарів та обґрунтовує шляхи підвищення професіоналізму майбутніх медиків 

засобами вивчення фундаментальних наукових дисциплін.  

Сучасні дослідження професійної картини світу лікарів-педіатрів також присвячені 

різним психологічним аспектам. Так, М. Романцов, І. Мельникова провели дослідження з 

метою встановлення локусу контролю особистості лікаря-педіатра. Н. Матвєєва у свої статті 

аналізує особливості взаємовідносин лікаря-педіатра та дітей-пацієнтів, та зазначає, що 

необхідною умовою високого рівня професіоналізму такого фахівця є знання з вікової 

психології. У дослідженні, що присвячене оцінці рівня задоволеності дільничних педіатрів 

своєю роботою (О. Долгова, М. Власова та ін..), встановлено, що в умовах сьогодення цей 

рівень є дуже низьким.  

О. Самойлик, О. Левкова досліджують ціннісно-смислову сферу як фактор успішності 

навчання студентів педіатричного факультету, обґрунтовуючи актуальність вказаної 

проблематики тим, що результати дослідження дозволять диференційовано підійти до 

питання затребуваності в різних лікувальних закладах, а також визначити ціннісно-смислові 

характеристики студентів педіатричного факультету для формування стійкої мотивації у 

професійній діяльності [3, 165]. 

Висвітлені в статті результати теоретичного аналізу проблеми розвитку професійної 

свідомості майбутніх лікарів-педіатрів показали, що наукова проблематика є актуальною. 

Перспективними надалі вбачаються дослідження з метою поглибленого вивчення 

особистісних детермінант розвитку професійної свідомості майбутніх лікарів-педіатрів. 

Отримані результати можуть бути використані для розробки навчальних планів та програм. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

 

Процес здобуття освіти є складним та багатогранним у зв’язку з різноманіттям 

процесів до яких залучені студенти та особистісними змінами які характерні для даного 

періоду життя. Бурхливе сьогодення, реконструкція соціального простору можуть йти у 

супереч з потребами молодої людини, а відтак, зумовлювати виникнення стану фрустрації. 

Тому формування фрустраційної толерантності є, на нашу думку, запорукою ефективної 

адаптації особистості до труднощів життя зі збереженням психологічного здоров’я. 

Дослідження різних виявів стану фрустрації зумовило виокремлення проблеми 

фрустраційної толерантності. Зазначимо, що у психології фрустрацію вивчали З. Фрейд, 

С. Розенцвейг, Д. Доллард, Н. Мілер, Н. Майєр. А. Плотічер, Т. Шибутані, Е. Кузьміна, 
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Д. Магнуссон. Дослідження Л. Мітіної, Н. Лівітова, А. Реана, А. Барсова розкривають 

можливості людини до адекватної оцінки стану фрустрації та подолання її. Н. Божок, 

Л. Асейкіна, А. Ербігеева розглядали умови та фактори формування фрустраційної 

толерантності студентами. 

Метою наших пошуків є дослідження змісту феномена фрустраційної толерантності 

та аналіз індивідуальних особливостей, які визначають рівень фрустраційної толерантності 

особистості. 

Фрустрація – це стан людини який проявляється в характерних особливостях 

переживання та поведінки, породжений об’єктивно не здоланими (чи суб’єктивно так 

сприйнятими) труднощами які виникають на шляху досягнення мети чи к вирішенню задачі.  

Реакція людини на стан фрустрації може бути деструктивною, та конструктивною і 

тоді ми говоримо про наявність фрустраційної толерантності. 

Під фрустраційною толерантністю розуміють витривалість, відсутність важких 

переживань і різких реакцій. Мова не йде про те щоб «стерпіти» ці перешкоди, а про те щоб 

визнати всю їх необхідність та корисність. В цьому випадку фрустраційна толерантність 

виступає як значуща якість особистості.  

Фрустраційна толерантність змінна характеристика, яка залежить від сили 

напруження, особливостей особистості та типу ситуації. Одна і таж людина здатна 

витримувати різний рівень напруги і толерантність може бути виражена по-різному. Але 

незважаючи на це можна виділити певні психологічні чинники які сприяють подоланню 

фрустрації, тобто є складовими фрустраційної толерантності. Під час аналізу ми визначили 

такі індивідуальні особливості як: індивідуальні властивості мислення, адекватна 

самооцінка, високий рівень самоконтролю, емоційна стабільність, інтернальний рівень 

суб’єктивного контролю, емпатійність, високий рівень рефлексії. 

Основними індивідуальними властивостями мислення, що зумовлюють фрустраційну 

толерантність є флексибільність та високий абстрактний рівень мислення. Чим більш 

розвинута флексибільність, тим глибше та інтенсивніше у людини відбуваються процеси 

усвідомлення, планування можливих варіантів розвитку ситуації. Варіативність, гнучкість 

мислення і творчий підхід щодо ситуації сприяє її трансформації на сприятливу діяльності 

особистості. 

Адекватна самооцінка розуміється у контексти нашого аналізу як здатність 

об’єктивно оцінювати власні можливості, здібності й особистісні властивості. Особистість 

проявляє наполегливість в досягненні мети та прагне визначити дійсні причини невдачі.  

Високий рівень самоконтролю виражається в помірних, емоційно-стриманих, 

виважених реакціях на фрустрацію. 

Емоційна стабільність як індивідуальна особливість, що характеризує фрустраційну 

толерантність пов’язана з помірним рівнем тривожності, який дає змогу об’єктивно 

оцінювати труднощі та перепони на шляху до мети. 

Важливою особливістю є також інтернальний рівень суб’єктивного контролю, що 

виражається в здатності особистості за необхідності брати на себе відповідальність за 

невдачі та неприємності.  

Емпатійність характеризує визнання за іншими права мати власну точку зору й 

можливість вільно її висловлювати; готовність до конструктивного діалогу, взаємин, 

ціннісного сприйняття іншої людини. 

Високий рівень рефлексії забезпечує усвідомлення засад та проблем власної 

діяльності, соціальних відносин, до яких включена особистість, а також напряму дій щодо 

підвищення їх ефективності. 

Отже, фрустраційна толерантність є складним, багатоаспектним феноменом, 

формування якого є необхідною умовою адаптації особистості до труднощів, з якими вона 

стикається.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 

Соціальні процеси, що відбуваються в Україні, значуще змінюють застарілі соціальні 
норми, зумовлюють необхідність переосмислення їх на рівні кожної конкретної людини та 
суспільства в цілому. Це вимагає від людини застосування додаткових психологічних 
ресурсів щодо пристосування до нових умов і викликів. Безумовно, що людині для свого 
розвитку необхідне соціальне середовище, яке активно впливає на процес її становлення та 
розвиток. Але, у той же час, будь-які зміни соціального оточення можуть стати для людини 
джерелом її проблем і навіть страждань у випадку, коли людина не змогла відчути себе його 
частиною. Ключову роль тут відіграє процес соціальної та психологічної адаптації, котрий 
повсякчасно визначає ефективність життєдіяльності людини. 

Соціально-психологічна адаптація – це процес активного пристосування до вимог 
середовища. Системний підхід розглядає це явище як безперервний процес 
взаємозумовлювального впливу людини та її соціального оточення, успішність і адекватність 
якого залежить як від індивідуально-психологічних особливостей, так і від чинників 
середовища (Г. Балл, А. Реан, Н. Завацька, Г. Ложкін, А. Налчаджян, Т. Яценко). Порушення 
процесу адаптації є наслідком дисфункції психо- та соціогенезу (Ю. Александровський, 
Ф. Березін, О. Захаров та ін.), відхилень у механізмах психічного пристосування в наслідок 
стресів та порушень процесу взаємодії між особистістю та суспільством (О. Кокун, 
П. Анохін, Г. Сельє, Д. Фельдштейн та ін.). Хоча не всі прояви дезадаптованої поведінки є 
порушеннями психічного розвитку і можуть залишатися у межах соціально прийнятих норм 
поведінки, зокрема у дітей порушення норм може відбуватися тому, що дитина їх ще не 
засвоїла (Н. Максимова, А. Лучинкіна, О. Петрунько та ін.).  

Теорія психологічної адаптації розвивається в межах різних психологічних підходів і 
напрямів. Дослідження адаптації мають тривалу історію і ведуть свій початок з природничих 
наук: біології, фізіології, медицини. Пізніше поняття адаптації було перенесене у соціологію 
і психологію. 

Поняття «адаптація» або «пристосування» має багато інтерпретацій і застосовується в 
різних областях. Термін «адаптація» вперше був введений Г. Аубертом і став широко 
вживаним у медичній і психологічній літературі, де він означав зміну чутливості аналізаторів 
під впливом пристосування органів чуття до діючих подразників. 

У психологічній літературі соціально-психологічну адаптацію розглядають як 
адаптацію до нових для особистості або групи соціальних умов діяльності. Таким чином, 
вважається, що хтось «адаптувався до нового середовища» (за Н. Завацькою). 

У вітчизняній соціології адаптація розглядається з позиції включеності індивіда у 
спільну діяльність, яка визначається спільністю цілей і ціннісних орієнтації колективу. 

Соціально-психологічний вид пристосування припускає пошукову активність особи, 
усвідомлення нею свого соціального статусу і соціально-рольової поведінки, ідентифікацію 
особи і групи в процесі виконання спільної діяльності, прийняття індивідом норм, цінностей 
і традицій соціальної групи. Показниками успішної соціально-психологічної адаптації є 
високий соціальний статус індивіда в даному середовищі, а також його психологічна 
задоволеність цим середовищем в цілому і його найбільш важливими елементами. 
Показниками низької соціально-психологічної адаптації у свою чергу є, за умови 
переміщення індивіда в інше соціальне середовище, поведінка, що відхиляється від загально 
прийнятих норм. 

Отже, проведений аналіз сучасних досліджень процесу адаптації та її соціально-
психологічних аспектів дає нам змогу окреслити робоче визначення поняття соціально-
психологічної адаптації. Соціально-психологічна адаптація – це складний та багатогранний 
процес активного пристосування до вимог середовища, що вимагає від індивіда прийняття 
нових норм, цінностей, форм поведінки для подальшої ідентифікації особи та групи в 
процесі виконання спільної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ 

Перфекціонізм як психологічний конструкт, який відображає прагнення особистості 

до досконалості, в останні двадцять років став предметом інтенсивних емпіричних 

досліджень в психології та психіатрії як за кордоном, так і у вітчизняній науці, але, не 

зважаючи на це, явище перфекціонізму на сьогоднішній день залишається досить 

невизначеним поняттям. 

Метою даної роботи є теоретичний аналіз феномену перфекціонізму особистості: 

огляд основних підходів до визначення поняття та особливостей його прояву. 

У практиці сучасної психології перфекціонізм використовується для позначення 

різних понять і має безліч значень. Перфекціонізм походить від англійського слова «perfect» 

– бездоганність або бездоганний, тобто перфекціонізм у широкому значенні – це прагнення 

до бездоганності, до досконалості, а перфекціоніст – це людина, яка прагне бути кращим у 

всьому (у всіх аспектах свого життя). 

З 1980-х років проблема перфекціонізму стала вивчатися в Європі та Америці. 

Фактично перфекціонізм як явище психічної спрямованості був відзначений набагато 

раніше: у А. Адлера як компенсаторне прагнення до переваги і досконалості, у К. Хорні як 

нарцисична патологія. 

В останні роки значний внесок у вивчення проблеми перфекціонізму внесли Д. Бернс, 

Н. Гаранян, І. Грачова, К. Дебровський, Дж. Ешбі, С. Єніколопов, С. Інгрем, С. Конартон,  

І. Малкіна-Пих, Т. Пієчовський,Р. Слейн, Е. Соколова, Г. Флетт, Р. Фріман, Р. Фрост,  

П. Х’юїтт, П. Циганкова, Т. Юдеєва, В. Ясна та ін.  

П. Х’юїтт і Г. Флетт визначають перфекціонізм як прагнення бути досконалим, 

бездоганним у всьому. Вони описали перфекціонізм як тривимірне явище, яке включає в 

себе три складові: перфекціонізм, орієнтований на себе; перфекціонізм, орієнтований на 

інших; соціально приписаний перфекціонізм. 

На ранньому етапі досліджень перфекціонізму він описувався психотерапевтами як 

негативне явище. З часом перфекціонізм став розумітися як складне явище, яке може 

приймати і здорову, і патологічну форми. В. Ясна говорить про те, що перфекціонізм 

включає безліч пов'язаних між собою рис, одні з яких в цілому адаптивні, а інші сприяють 

дезадаптації [3, с. 160]. 

Д. Хамачек на основі клінічного досвіду описав відмінності між невротичним 

(дезадаптивним) і нормальним (адаптивним) перфекціонізмом. Нормальний перфекціоніст – 

це той, хто встановлює для себе високі стандарти, але може пристосовувати свої стандарти 

до існуючої ситуації, тобто більш адаптивний в порівнянні з невротичним перфекціоністом, 

що встановлює для себе завищені стандарти і не залишає собі можливості допускати 

помилки. 

І. Малкіна-Пих пише, що здоровий перфекціонізм пов'язаний з дією зрілих і 

адаптивних когнітивних схем. У сприйнятті власної діяльності в особистості зі здоровим 

перфекціонізмом представлені удачі поряд з невдачами і помилками. Невдача розцінюється 

як тимчасове і локальне явище; помилка приймається як неминуче і навіть корисне явище [2, 

с. 209]. 

Як відзначають західні дослідники, такі як П. Х’юїтт, Г. Флетт, С. Інгрем, при 

неправильному співвідношенні перфекціоністських тенденцій, непропорційному їхньому 

розвитку, виникає ризик формування невротичного перфекціонізму. Оскільки 

перфекціоністи вважають, що невеликі помилки складають неуспіх, і їх самооцінка 

заснована на тому, наскільки добре вони виконують діяльність, Д. Бернс висунув гіпотезу 

про те, що перфекціоністи особливо схильні до депресії [1, с. 55]. 
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Нестримне прагнення до недосяжної досконалості підтримується соціокультурними 

стандартами сучасного суспільства. Як зазначає Е. Соколова, з цієї точки зору перфекціонізм 

може розумітися як один з видів сучасної «культурної патології», що виявляється як 

залежність від недосяжного ідеалу, як прагнення всемогутності за нездатності визнання 

природних і культурних обмежень. 

Отже, на основі нашого дослідження, можна зробити висновок, що перфекціонізм має 

складну психологічну структуру, являється інтегральною стильовою характеристикою 

психічної діяльності особистості, яка відносно стабільно проявляється в системних 

характеристиках психічної діяльності та структурі особистісної організації суб'єкта. Також, 

перфекціонізм може стати одним з факторів розвитку тривожних і депресивних розладів. 

На сьогоднішній день проведено безліч досліджень, що стосуються різних аспектів 

вивчення перфекціонізму: концептуалізації, розробки методів оцінки, зв'язку з 

особистісними рисами. Однак у цій сфері як і раніше залишається неосяжний простір для 

вивчення. 

Психологічний аналіз тенденцій сучасної культури свідчить про те, що перфекціонізм 

став важливою характеристикою людини нашого часу, і в цьому ми бачимо необхідність 

подальшого дослідження цього феномену. 
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THE INFLUENCE OF SEX ON THE PROPENSITY TO SUICIDAL BEHAVIOR 

Deviant behavior of modern students in its destructive function for optimal socialization 

performs the subject of study of many scientific disciplines (philosophy, medicine, pedagogy, 

sociology, law, etc.), and developmental psychology shows real interest to this problem [1]. 

A variety of destructive direction and a negative impact on the individual adolescent 

behavioral deviancy is self-destructive, self-destructive, autodestructive behavior. 

One of the psychological models of such behavior - autoaggression, destructive character of 

which is manifested in the damage to physical or mental health in the form of drug addiction, 

alcohol abuse, suicidal behavior [3]. The constancy of these phenomena and their unwanted 

dynamism among minors is a serious problem for modern society, which is reflected in a significant 

number of scientific publications. The main question, that we are interested in its: «Is it any 

difference in propensity to suicidal behavior between men and women? » 

Aim of study: to identify sexual differences in suicidal behavior propensity of students. 

Object of study: psycho-emotional students’ state. 

Purpose of the study: the propensity to suicidal behavior. 

The hypothesis of the study: males are less prone to suicidal behavior than females. 

Theoretical and methodological research base on such scholars as: J. Vagina, I. Vetrov, C. 

Gale, V. Zazykina, Y. Zaitsev, M. Korkino I. Kulagin, A. Licko, I. Mamaychuka, N. Obozova, A. 

Parishioners, E. Sergienko, P. Sidorov, E. Strebelevoy, I. Tsiporkina. 

For the study was chosen method "Determination of susceptibility to suicidal behavior" 

(M.Horska) [2].  
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The study was conducted at the Zaporizhzhya National University, students of the 1 course 

of different departments. In all study were involved 51 females and 30 males. Among of them, high 

susceptibility to suicidal behavior has 13 females and 1 males. Results in percentages presented in 

Table 1. 

Table 1 

Sex Total number  high level % 

Female 51 13 26% 

Male 30 1 3% 

 

The correlation in this case equals rs = -0,52. With tables of critical values of Student's t-test 

Tf = 5.4. This shows that the correlation in this case is statistically significant. Thus, our hypothesis 

was confirmed. 

The hypothesis of the study was confirmed (in male level susceptibility to suicidal behavior 

actually lower than in female). These results can be explained by a greater emotional female 

decorate a tendency to dramatize events and thus trying to press attention. 
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PSYCHOLOGICAL HELP FOR CHILDREN TO COPE WITH LOSS,  

DEATH AND GRIEF 

The relevance of the problem. Every person experiences losses during his/her life. The 

meeting with death is a very difficult period for a person of any age. For a child it is especially 

traumatic event, which influences his future life. Throughout the history of humanity, this problem 

is urgent. In times of war, natural disasters and other calamities, this problem becomes a major. 

Nowadays, due to military events in Ukraine we have to talk about and to explore this issue in order 

to help thousands of families to get over the losses and to protect children from psychological 

traumas. 

The purpose of the thesis. The first our aim is to analyze how children and adolescents 

experience and deal with death. The next one is to consider the main recommendations to the 

conversation with children about the definition, causes and consequences of the death in an optimal 

way. The last goal is to learn how to tell the child about the death of his relative and support him. In 

this point we also find out symptoms, which inform parent(s) that they need professional help for 

their child. 

It is important to recognize that all children are unique in their understanding of death and 

dying. This understanding depends on their developmental level, cognitive skills, personality 

characteristics, religious or spiritual beliefs, teachings by parents and significant others, input from 

the media, and previous experiences with death. Nonetheless, there are some general considerations 

that will be helpful in understanding how children and adolescents experience and deal with death. 

Infants and Toddlers (0-2). The youngest children may perceive that adults are sad, but have 

no real understanding of the meaning or significance of death.  

Preschoolers (2-5). Young children may deny death as a formal event and may see death as 

reversible. They may interpret death as a separation, not a permanent condition. Preschool and even 

early elementary children may link certain events and magical thinking with the causes of death. 

For instance, as a result of the World Trade Center disaster, some children may imagine that going 

into tall buildings may cause someone’s death.  
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Early Elementary School (5-9). Children at this age start to comprehend the finality of death. 

They begin to understand that certain circumstances may result in death. They can see that, if large 

planes crash into buildings, people in the planes and buildings will be killed. In case of war images, 

young children may not be able to differentiate between what they see on television, and what 

might happen in their own neighborhood. However, they may over-generalize, particularly at ages 

5-6—if jet planes don’t fly, then people don’t die. At this age, death is perceived as something that 

happens to others, not to oneself or one’s family. 

Middle School (9-13). Children at this level have the cognitive understanding to 

comprehend death as a final event that results in the cessation of all bodily functions. They may not 

fully grasp the abstract concepts discussed by adults or on the TV news but are likely to be guided 

in their thinking by a concrete understanding of justice. They may experience a variety of feelings 

and emotions, and their expressions may include acting out or self-injurious behaviors as a means of 

coping with their anger, vengeance and despair.  

High School. Most teens will fully grasp the meaning of death in circumstances such as an 

automobile accident, illness and even the World Trade Center or Pentagon disasters. They may seek 

out friends and family for comfort or they may withdraw to deal with their grief. Teens (as well as 

some younger children) with a history of depression, suicidal behavior and chemical dependency 

are at particular risk for prolonged and serious grief reactions and may need more careful attention 

from home and school during these difficult times. 

How to Explain Child What is Death? It is better to start with the question to the child: 

"What do you know about death?" The next step is to inform child about true meaning of death in a 

simple way: "When person is dead, his/her body doesn't function. This man/woman feels nothing, 

thinks nothing, does nothing." The third step is to tell about circle of the nature: "There is time to 

live and there is time to death. It's normal. It's happens with plants, animals, people..." Also we have 

to name causes, which can lead to death and to add that normally people have very long lives.  

How to Tell the Child About the Death of his Relative and Support Him? It is better if 

guardian informs his child about this sad news than Psychologist does. Guardian may do it in a 

form he/she wants except next ones: "he/she left", "he/she slept the eternal sleep", "he/she settled 

down permanently", "he/she had gone to a better world", "he's/she's in my heart /breasts", "he/she is 

happy in heaven", "God takes the best". Mentioned phrases provoke various children's phobias, 

fears and psychosomatic illnesses. If family members grieve at the child, you should tell him that 

it's - normal, and that he can do so too. After that, we need to provide support for the child – to say 

that there are people near he/she who love him and will always take care of him! 

Then parent or psychologist can apply such techniques for working with stressful 

experiences of children as storytelling, stories, metaphors of death, art therapy and other resource 

techniques. 

Most children will be able to cope with their concerns over current events with the help of 

parents and other caring adults. However, some children may be at risk of more extreme reactions 

because of personal circumstances. Symptoms may differ depending on age. Adults should contact 

a professional if children exhibit significant changes in behaviour or any of the following symptoms 

over an extended period of time (over 6 months). So, we try to list some typical symptoms of the 

disorder. Preschoolers - thumb sucking, bedwetting, clinging to parents, sleep disturbances, loss of 

appetite, fear of the dark, regression in behaviour, withdrawal from friends and routines. 

Elementary School Children - irritability, aggressiveness, clinginess, nightmares, school avoidance, 

poor concentration, withdrawal from activities and friends. Adolescents - sleeping and eating 

disturbances, agitation, increase in conflicts, physical complaints, delinquent behaviour and poor 

concentration.  

Conclusion: At times of severe stress, such as the trauma of war or terrorist attacks, both 

children and adults need extra support. Children who are physically and emotionally closest to this 

tragedy may very well experience the most dramatic feelings of fear, anxiety and loss. They may 

have personally lost a loved one or know of friends and schoolmates who have been devastated by 
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these treacherous acts. Adults need to carefully observe these children for signs of traumatic stress, 

depression or even suicidal thinking, and seek professional help when it is necessary. 
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THE ISSUES OF DIVERSITY APPROACH TO THE STUDY OF SOCIAL 

INTELLIGENCE IN PSYCHOLOGY 

For successful development, formation and realization of the personality in around world it 

is necessary to be able to be adopted successfully among other people and effectively to interact 

with them. The Social Intelligence (SI) – concept of modern psychology which is in development 

and studying. It is ability correctly to understand human behavior. Scientists-psychologists meet 

with attempt to make definition of intelligence and considerable difficulties due to the lack of 

unambiguous understanding of this term still. 

The word «intelligence» comes from the Latin «intellectus», in translation meaning 

«knowledge», «understanding» or «mind». Originally this term belonged only to rational cognitive 

functions of human mentality; today it is the term covering informative processes in general. The 

concept «intelligence» was entered by the ancient Roman politician and the philosopher Cicero – 

«intellgentia» – ability to understand [4, р.143]. 

In Platon’s and Aristotle's works the special place where such concepts as «common sense», 

«mind», «reason» were differentiated is allocated for intelligence. According to Platon 

«…intelligence – ability of thinking, reasonable knowledge, unlike such sincere qualities as 

feelings, intuition and imagination …» [3]. The problem of reason, mind takes not the last place in 

philosophical doctrine where the knowledge by means of intelligence is put in the forefront. Rather 

widespread point of view which found the followers subsequently, is considered G. Piage's opinion 

that the intelligence is that provides adaptation. 

G. Olport approved «… social intelligence – special the "social gift" providing smoothness 

in the relations with people, a product of which the social adaptation, but not the depth of 

understanding …». 

А. Ayzenk's concept allows to draw a conclusion that social intelligence – result of 

development of the general intelligence under the influence of external socio-cultural conditions. 

According to him the social intelligence is much broader, than biological and psychometric 

intelligence. «… The social intelligence is a type of intelligence on which formation essential 

influence is rendered by the social environment …» [2, p. 11-13]. 

In too time in determination of SI it is possible to note a number of the general moments: 

- The majority of approaches of SI is treated as ability, therefore, it is connected with a 

certain activity and is personal education. 

- Scientists recognize SI independent of the general intelligence. 

- The social intelligence is described as the difficult structural education consisting of 

several abilities. 

- As a subject of these abilities establishment of the relations between events in which 

characters are the person and his social environment acts [1, p. 124]. 
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Scientists sought to understand and explain specifics of the concept of social intelligence, 

offered ways of its studying excellent from each other, allocated various forms of intelligence. But 

remains invariable, the fact that the social intelligence is a socialization basis, i.e. assimilation of 

public norms, rules, laws which are necessary for existence of the person and formation «I’m» it as 

the full-fledged personality. Because the empirical researches which are available in psychology 

touch on an issue of social intelligence mainly in such aspects as studying of features of social 

intelligence and psychological qualities of the personality, its interrelation with the general 

intelligence and its components, it is possible to claim safely: the problem of social intelligence 

remains open and demands further permission. 
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE IMPACT COMMUNICATION ON THE 

INTERNET ON THE STUDENTS  

Statement of the problem. Because of the fast development information technology, which 

invades more areas of modern life, we cannot allocate a huge contribution to the development and 

communication every known social network, where most of the students sitting and giving us the 

opportunity to interact with different people and get a new interesting information. 

Analysis of recent research and publications. Analyses of the impact of communications on 

the Internet are engaged in teaching Ukrainian as Nazar M., Lydia Orban-Lembryk, Karabyn T., 

Russian scientists Arestova O., Babaev Y. 

The article aims to study and analyze the psychological impact of communication on the 

Internet on the students. 

Psychological studies in this industry have shown that internet diverse influences on 

psychological development and psychological characteristics of the individual. The biggest impact 

comes exactly at adolescence, this particular students. This influence can lead to different 

consequences starting from Internet addiction, ending aggressive behavior or depression. 

However, particular attention is directed to the development of psychological problems of 

Internet communication, and it is these aspects of their own psychological specificity of 

communication on the Internet, which is a multifaceted scientific problem that causes many 

discussions. A number of researchers, including K.M. Yakymenko and others say that the Internet, 

or "cyberspace", should be considered as a specific kind of virtual reality. Today global cyberspace 

has become a worldwide network of Internet, which gave extensive framework for development of 

electronic communication and virtual technologies. The psychological impact of virtual reality is 

that, first person responds to the virtual reality of the Internet as the very reality that, in general, and 

also achieves the effects (eg, communication and training), in particular personality changes; Later 

she gets used to this reality and then begin to move simulated reality in the real world. 

Currently exists excessive optimism among some scientists about the positive impact of the 

Internet on personal changes that contesting K.G. Krechetnikov. It states that the widespread use of 

virtual reality, which is accompanied by the initial euphoria, which begins to cause concern. 

Other proposes vision of the problem M.O. Smooth, highlights both positive and negative 

factors. Positive factors it believes easy communication on the Internet, access to new information 

from different angles, thus forming own opinion. The negative factors is believed that occurs 

mediated of new sign systems and means in which there is a change in the personality landmark 

new environment, which may lead to changes in motivational and personal sphere subject. 
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Conclusion. So we can see that on the one side, the Internet communication network helps 

students in easy communication, information retrieval and learning in general. But still Internet 

addiction, aggression, a state of euphoria during which time the not calm, personality changes a new 

landmark environment indicate that the impact on the personality is, although this aspect today is 

not perfectly understood. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MANAGEMENT OF MOTIVATION OF SOCIETY 

IN UNSTABLE CONDITIONS 

This article is about consideration of psychological aspects of motivation of modern 

Ukrainian society in unstable conditions of developing of the country.  

For this purpose it is necessary to analyze the main motivation concepts, to mark out 

features of labor motivation now, to compare development in the field of the theory of stimulation 

to work with a situation and to reveal the most effective approach to a problem. 

Now, when the country had political and economic changes which received the name of 

unstable society at anybody has doubts in the need and importance of the motivation. 

Really in practice supervisors don't act without motivation, but spontaneous using isn't 

always effective. Therefore it is necessary to develop theoretical bases, using real practical 

opportunities for the purpose of developing the existing program. 

The motivation in administrative activity is a process of urging yourself and others to reach 

personal goals and goals of whole company. One of the main goals of the manager is to create 

effective incentives for the person at which he has a desire to work, that way to reach goals of the 

company. 

Scientific development of the theory of management were began in the XX century. 

Psychological concepts of labor motivation were created by F. Taylor, E. Mayo, A. Maslou,  

D. Makkleland, F. Gertsberg, D. McGregor and others.  

The problem to ratio of encouragement and punishment are important too. In the modern 

society threat of punishment has become nearly the only type of motivation. As a result the question 

of imitation an activity is particularly acute. 

Features of motivation of the modern Ukrainian worker are reduced to the following: desire 

to have the guaranteed salary with low intensity and quality on the work; dependant approach on the 

working process, conservatism, unwillingness to perceive innovations, to improve skills; the 

aspiration to the high material income as global motivation decreases; 

compatibility to work, goodwill of the relations, personal growth, preservation of the health 

are important for many labor groups. 

At the same time, supervisors don't pay enough attention on management of motivation of 

the personnel. The modern level of development workers and need of an individual approach to 

them aren’t considered. 

Thus, in modern Ukrainian society the problem of motivation of the personnel was 

designated especially sharply. 
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The most effective approach to manage motivation in the conditions of the reforming society 

has to meet the following requirements: at motivation of the personnel it is necessary to consider 

specific features of each worker; it is necessary to give to workers opportunity to satisfy certain 

active requirements by means of performance in the production tasks; encouragement has to 

correspond to the worker's contribution, to be urgent and public; punishment shouldn't be hasty; 

material stimulation must be comply with a contribution of the worker and must be sufficient for 

him. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MOTIVATION OF 1ST YEAR STUDENTS IN 

EDUCATIONAL ACTIVITY 

The problem relevance. Nowadays, it’s hard to find a student, who is really interested in 
studying. Large part simply wants to pass the session as quick as possible and almost nobody wants 
to do additional or creative tasks. This problem is still rising and can become really huge. That’s 
why we are thinking it is require a special research.  

Analysis of recent researches and publications. The problem of students motivation isn’t a 
new one. There are a lot of scientists engaged in it, like A. Pechnikov, V. Shkurkin, G. Muhina and 
others. However, despite the large amount of work in this area, many issues are still remaining 
unsolved. 

The article purpose. We want to review and analyze psychological features of 1st year 
students motivation in educational activity. And also make a research to improve our opinion. 

Recently preparing students for their future profession is not only about mastering of 
professional knowledge and skills. The main purpose of the university is to form specialists who are 
able to be creative in solving different kind of problems. One of the hardest tasks is to organize 
educational activity of students. And that’s closely connected with their motivation. This question is 
very necessary not only for science, but mostly for improving efficiency of high education. This 
way, the educational motivation question - is essentially a question of the educational activity 
quality. And we also want to admit, that after all – students are studying for getting a job in future. 
So we need to consider this in our conclusions [2, с. 1]. 

So which motives have the greatest influence on the educational activity? To, answer this 
question, we will use a research of M.Mukonina. She used method «12 motivation factors» 
(Sh.Richi, Paul Martin) to explore students motivation. She built the hierarchy of students motives. 
On the first place there is «High wages and material compensation». Its shows us, that for the large 
part of students, the most necessary thing is to get money and payback after finishing their studying. 
And money isn’t only for providing the family, they has value in itself. On the second place we can 
see «Focus on an interesting and socially useful work». Young people have a need to be in demand 
and find themselves in an interesting and useful work. Another motive «Self improvement» is also 
on high position. Students are interested in personal growth and development. Popular motive is 
«Сonquest of recognition by others», which shows the importance of the external evaluation for 
young people in general. Least popular are «Opportunities to influence and authority», «Creating 
and maintaining long-term and stable relationship». Young people haven’t got a desire to lead 
others or a persistent striving for competition and influence. They haven’t seen the need to establish 
and maintain stable long-term relationship yet. Looking at these results, we can say, that the most 
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important thing in university education, is to give students an opportunity for self improvement and 
getting interesting job [1, с. 5]. 

We conducted our own research on the territory of Zaporizhya National University. 100 1st 
year students were interviewed (57 men and 43 women). And we got the following results about 
features of students motivation. On the first place is the category «Personal motives», which 
includes such motives as «Interesting work», «Chance to be creative», «Self improvement» and 
others. On the second place we got the category «Collective motives», which shows us that, young 
people want to get some respect from fellow students and teachers. And the last category is 
«Prestigious motives». We need to admit, it is very rare, when students really want to manage and 
control other people.  

Here is the correlation of these categories: Collective motives – 34%; Personal motives – 
41,5%; Prestigious motives – 24,5% 

 You can see it more clearly on this diagram.  

41,5%

34%

24,5%

Personal motives

Collective motives

Prestigious motives

 
Picture 1 - Motives correlation  

As we see, our results are very close to M.Mukonina ones. That’s why we can say, they are 
quite believable and also suited to our students in ZNU. So we will use them to make a conclusion. 

Conclusion. Psychological features of motivation of 1st year students in educational activity 
are investigated enough to explain what motives are more or less necessary. But there is one huge 
problem - the largest part of knowledge in this area is theoretical, and we still don’t have reliable 
ways to increase the motivation. So we see the perspective of finding practical solution to the 
problem of motivation of 1st year students in educational activity. 
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SHAKEN BABY SYNDROME RISK FACTORS 

Shaken baby syndrome (SBS) is a big social problem that is related to medicine, social 

science, psychology and other spheres of knowledge. SBS is a medical term defined by pediatric 

radiologist J. Caffey. It describes the violent shaking and resultant injuries sustained [2]. Earlier, in 

1926, was described parent infant stress syndrome or battered baby syndrome. 
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SBS is often seen as a crime, but it is also a preventable public health problem. Research 

shows that shaking most often occurs in response to a baby crying, that makes person (parent or 

caregiver) frustrated or angry [1, 2]. Crying (including long bouts of inconsolable crying) is normal 

developmental behavior in infants. So, the problem is not the crying, but the caregiver`s respond to 

this. 

The goal of the paper is to find out and describe the main SBS risk factors. The relevance of 

this topic is determined by necessity of informing about SBS because of it`s «seemingly 

harmlessness» and significant effect on child`s development. Also, allocation of SBS risk factors 

helps in preventing such type of child`s abuse. 

SBS is always the result of violent shaking that leads to brain injury. The forceful shaking 

that causes SBS is child abuse; it can not happen in normal play. One in four victims of SBS die, 

but there is a high risk and long-term health consequences for other. SBS can potentially result in 

death, blindness, mental retardation or developmental delays and larning disabilities, cerebral palsy, 

severe motor disfunction, spalcity, seizures [1]. 

There are different factors, that put an infant at risk of being shaking: 1) being less than 1 

year of age ( babies less than 1 year of age are at the greatest risk, but SBS has been reported in 

children up to 5 years of age); 2) infant prematurity or disability; 3) being one of a multiple birth; 4) 

inconsolable or frequent crying; 5) prior physical abuse or prior shaking; 6) most of SBS victims are 

male [1]. Also, risk factors, connected to family situation and personal characteristics of caregivers 

are: 7) being tired; 8) having limited anger management/coping skills; 9) limited social support; 10) 

young parental age; 11) unstable family environment; 12) low socioeconomic status; 13) unrealistic 

expectations about child development; 14) rigid attitudes and impulsivity; 15) feeling of 

inadequacy, isolation, or depression; 16) being a victim of intimate partner violence; 17) negative 

childhood experiences, including neglect or abuse [1,2,3,5]. This factors, particallary when 

combined with an unprepared caregiver, can lead to emergence of child abusive behavior. 

Moreover, shaking is often used to correct or discipline for minor misbehavior. Many adults who 

would never consider hitting a child, may believe, that shaling is an acceptible form of punishment 

and may not be aware of the dangrous of such a form of nurture. 

At the greatest risk of SBS is child 6-8 weeks of age; at this time mother return to work, 

financial situation of the family became worse, fathers do not spend on communication with their 

babies a lot of time. These factors, combined with sleep deprivation and necessity of child care can 

be a lethal combination [4,5]. 

Birth of a premature infant is associated with higher levels of parental anxiety, hostility, 

depression, and psychosocial adjustment. These levels, according to Hoffman, are most likely 

related to the disruption of attachment, secondary — to medical complications and hospitalization. 

Differences in a preterm infant`s behavior and parental expectations in this respect may further 

contribute to the infant`s vulnerability. 

As were noticed earlier, inconsolable crying is most common risk factor for emergence of 

SBS. Crying may make a parent feel inadequate and it may also interfere with a parent`s ability to 

soothe and nurture, leading to guilt, helplessness, self-blame, and in some cases, anger. So, the most 

serious consequence of such inability to cope with child`s crying is the development of frustration, 

anger, intolerance, which can result in physical abuse.  

According to researches, the most frequent perpetrators of SBS, in descending order, are: the 

infant`s father, the mother`s boyfriend, the infant`s female babysitter, the infant`s mother, and the 

infant`s step-father [2]. 

Thus, shaken baby syndrome is a complex problem, which includes socio-economical, 

medical and psychological factors. SBS is often seen as a crime, but it also could be a result of lack 

of knowledge. For example, in situations, when caregivers guess, that shaking is unharmful and 

non-violent act, which they may use to educate children. More often, SBS is a wrong response on 

baby`s crying, given by tired or angry caregiver. Such situations requires intervention of social 

workers, medical workers and psychologists to stope the situation of child`s abuse. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

Проблема особистості – одна із найважливіших в психології та педагогіці, бо 

змінюються часи і люди, форми і методи навчання, зміст навчальних предметів, їх кількість, 

але завжди стоїть завдання входження дитини у суспільство. Майбутнє стає 

непрогнозованим на тривалий період у зв’язку з швидкоплинними процесами у розвитку 

суспільства. Процес вибору життєвого шляху та самореалізації в ньому стає дуже складним, 

а для молоді, яка не готова долати перешкоди, викликані змінами у суспільстві, стає 

проблемою, яку вони не в змозі розв’язати. 

Метою статті є довести необхідність цілеспрямованого формування у 

старшокласників здатності до самореалізації при наявності відповідного психологічного 

інструментарію та за допомогою послідовного циклу, який включає самоактуалізацію, 

самовизначення та само презентацію.  

У висвітленні етапу самоактуалізації я спиралася на дослідження К. Роджерса,  

А. Маслоу, А.Бандура. За теорією К. Роджерса кожній індивідуум наділений певними 

компетенціями, щоб розв’язувати життєві проблеми і спрямовувати певним чином свою 

поведінку. Але ця здатність може розвиватися тільки в контексті соціальних цінностей, в 

якому індивідуум отримує можливість встановлювати позитивні зв’язки. Все залежить від 

того, яке уявлення особистості про саму себе, тобто про власне Я, і як вона співвідносить це 

з своїми діями по відношенню до інших людей [3, с.40]. 

А. Бандура у своїх дослідженнях самоактуалізацію визначає як процес актуалізації 

людиною власних потенціалів та використання їх як засобів реалізації сенсу життя. 

Актуалізація потенціалів визначається ними як усвідомлення та прийняття раніше не 

усвідомлюваних власних можливостей та психологічних змістів (думок, почуттів, моделей 

поведінки) як суб’єктивно приємних, так і суб’єктивно неприємних. Процес самоактуалізація 

тісно переплітається з процесом життєтворчості, вступаючи іноді передумовою, а іноді 

результатом останньої. У цьому контексті самоактуалізація починає діяти «як механізм 

саморегуляції соціальної поведінки особистості» [2, с. 104]. 

За теорією А. Маслоу, самоактуалізуючі особистості наділені багатьма позитивними 

рисами: вони більш спокійно приймають навколишній світ, менш емоційні і більш 

об’єктивні, не схильні до стереотипів, не бояться проблем, сприймають себе такими, якими 

вони є [4, с. 124]. 

Життєве самовизначення виступає невід’ємним атрибутом людського буття, бо у 

кожний момент життя окрема особистість може бути поставлена перед необхідністю 
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прийняття і здійснення самостійного рішення, яке часом визначає всю подальшу долю цієї 

людини. Особистість, яка стала на шлях свідомого самовизначення, як про людину, що 

здатна повністю спиратися на себе, робити самостійний вибір, займати свою позицію, бути 

відкритою і готовою до будь-яких поворотів долі на життєвому шляху. Таку людину можна 

назвати творцем власного життя, вільною людиною. Продовжуючи цю думку, то свідоме 

самовизначення не відбуватиметься, якщо в людини не виробляється внутрішня 

самостійність, не закріплюється той життєвий стержень, від якого залежать усі інші якості 

подібно до того, як наші фізичні сили залежать від міцності хребта [6, c. 28]. 

Якщо розглядати старшокласника школи як цілісну особистість, що розвивається, то 

самовизначення, за переконанням Є.М.Павлютенкова, виступає як системо утворюючий 

фактор, що забезпечує перехід учня від позиції того, кого ведуть, до позиції суб’єкта власної 

життєдіяльності. Необхідність такого переходу зумовлена, з одного боку, об’єктивними 

вимогами суспільства, а з іншого віковими особливостями його психологічного розвитку: 

бажанням здійснювати життєвий вибір [5, c. 173]. 

Самопрезентація є важливим етапом саморозвитку особистості старшокласника. Вона 

демонструє досвід самореалізації особистості, бо у кожної людини є в певній мірі потреба і 

прагнення ствердити себе в очах оточуючих, а також у власній думці, продемонструвати себе 

у позитивному образі, набути суспільного визнання та почуття особистої значущості. 

Молода людина хоче мати можливість користуватися результатами власних трудових 

зусиль, усіма благами сучасної цивілізації і самостійно творити життя, про яке мріє, 

займатися справою, яка подобається [2, c. 98].  

Таким чином можна зробити висновок, що самоактуалізація є невід’ємною частиною 

процесу формування у старшокласників здатності до самореалізації, що спричинює 

підвищений інтерес особистості до самої себе як цінності, сприяє усвідомленню своєї 

значущості серед інших. Самовизначення є невід’ємним атрибутом людського буття, для 

старшокласників виступає як системо утворюючий фактор, який забезпечує перехід його від 

позиції того, кого ведуть, до суб’єкта власної діяльності. Самопрезентація є дуже важливим 

етапом саморозвитку особистості старшокласника, вона демонструє досвід самореалізації 

особистості старшокласника. 

Література 

1. Бандура А. Самоактуалізація як механізм формування інтегрованого стилю життя 

особистості // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. Збірник / 

Ред. кол.: Н. Софій, – К.: Контекст, 200. – 333 с.  

2. Біленко О. Соціальні аспекти само презентації особистості у суспільстві нових 

можливостей // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. Збірник / 

Ред. кол.: Н. Софій, – К.: Контекст, 200. – 328 с. 

3. Годфруа Ж. Що таке психологія: В 2 т.: Пер. З франц. – М.: Мир, 1992. – 40 с. 

4. Маслоу А. Психологія буття. – М.: Рефл-Бук, 1997. – 200 с. 

5. Павлютенков Є.М. Компетентний випускник – мета і результат діяльності школи // 

Гімназія на зламі століть. – К.: ВПУ, 1999. – 186 с. 

6. Соловейчик С.Л. Вічна радість: Нариси життя та школи. – М.: Педагогіка, 1986. – 365 с. 

 

Антоненко Тетяна 

студентка магістратури фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.філос.н., доц. Іванова Л.С. 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ДО ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ  

В ГАЛУЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я 

Сучасний етап розвитку вищої освіти характеризується стійкою тенденцією до 

підвищення рівня професійної майстерності майбутнього вчителя, розвитку його 

спеціальних і особистісних якостей. Зміни структури та змісту загальної освіти, що 

відбуваються в останнє десятиліття негативним чином позначаються на здоров'ї учнів. Ось 
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чому збереження індивідуального здоров'я дітей стає однією зі складових діяльності 

сучасного педагога і, отже, готовності до здійснення цієї діяльності.  

На сьогодні триває активна розробка змісту з різних напрямків підготовки вчителя. 

Певне місце серед виконаних досліджень займає здоров'язберігаюча спрямованість навчання. 

Так, в деяких публікаціях (В.Бондін, В.Касаткін, Г.Куртова, Н.Наумова, О.Омельченко, 

Н.Урум та ін.) розкриті різні види професійно-педагогічної діяльності, пов'язаної з 

проблемами навчання основам здорового способу життя та виховання культури здоров'я 

дітей і дорослих. У науково-методичній літературі розглянуто педагогічні та методичні 

основи підготовки вчителя до валеологічної роботи зі школярами (Г.Жіра, Г.Кривошеєва 

О.Філіпп'єва та ін.). 

Разом з тим, слід відзначити, що досі у ВНЗ відсутня обґрунтована система 

формування інтегрованих знань майбутнього педагога в галузі збереження індивідуального 

здоров'я школяра, не уточнені цілі, зміст і методика підготовки студента до просвітницької 

діяльності в галузі основ індивідуального здоров'я дітей та підлітків. 

Метою статті є аналіз особливостей підготовки майбутнього вчителя біології до 

освіти школярів в галузі збереження індивідуального здоров'я. 

До сучасного фахівця пред'являються високі вимоги: він повинен бути яскравою, 

творчою особистістю, носієм культурних цінностей; мати різноманітні знання і вміння; 

володіти методами педагогічної науки і сучасними освітніми технологіями.  

В якості основних вимог, які виступають нормативною основою змістовної частини 

освітньо-професійної підготовки фахівця в галузі освіти, є: оволодіння випускником 

конкретними професійними функціями педагога в сукупності з певним рівнем 

інтелектуального, творчого розвитку, формування особистості. Гарантами становлення 

такого професіонала виступають: базова освіта; тривалість навчання; співвідношення 

теоретичної та практичної підготовки; співвідношення складу, обсягу, змісту загально-

наукової, загально-професійної та спеціальної підготовки. Підсумковим показником 

професійної зрілості майбутнього фахівця є його готовність, що відбиває ступінь «вишколу» 

випускника, його професійну компетентність, яка характеризує індивідуальні якості фахівця, 

його відповідність вимогам професії [2]. 

Виділимо чотири елементи професійної компетентності вчителя біології, який 

здійснює просвітницьку діяльність в галузі збереження здоров'я школярів: 

1. Спеціальна компетентність – володіння власне професійною діяльністю на досить 

високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток. Спеціальна 

компетентність об'єднує такі професійні сфери. 

2. Соціальна компетентність – володіння спільною професійною діяльністю, 

співпрацею, прийомами педагогічного спілкування; соціальна відповідальність за результати 

просвітницької діяльності; вміння викликати в соціумі інтерес до результатів просвітницької 

діяльності в області основ індивідуального здоров'я; володіння прийомами роботи з 

батьками, колегами. 

3. Особистісна компетентність – володіння прийомами особистісного самовираження, 

саморозвитку; стійка професійна мотивація; сформованість культури здоров'я особистості; 

творча установка, професійна творчість; наявність позитивної Я-концепції, самоцінність 

особистості педагога; задоволеність своєю працею. 

4. Індивідуальна компетентність – володіння прийомами самореалізації і 

саморозвитку індивідуальності в рамках професії; готовність до професійного зростання, 

професійного самовизначення; здатність до індивідуального самозбереження; уміння 

організувати свою працю без перевантажень часу [1]. 

У загальному вигляді, система підготовки вчителя біології до просвітницької 

діяльності в області індивідуального здоров'я школярів можна охарактеризувати наступним 

чином. Філософія, будучи загальнонаукової методологією пізнання, являє собою 

структуроутворюючу ланку всієї системи підготовки фахівця. В свою чергу, вона спирається 
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на конкретні науки та їх методологію. Важливою складовою системи є загальна методика 

викладання біології, розвиток якої тісно пов'язаний із загальною дидактикою, її принципами, 

методами, засобами, формами навчання. В свою чергу, дидактика спирається на загально-

педагогічні знання і використовує наукову інформацію медико-біологічних наук.  

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що процес підготовки майбутнього вчителя 

біології до просвітницької діяльності в області основ індивідуального здоров'я є складним, 

різнобічним і різноспрямованим. 

В цілому, педагогічна система підготовки вчителя біології до просвітницької роботи в 

області індивідуального здоров'я школярів по суті є діяльнісною, тому, що кожна підсистема 

об'єднується функціональними відносинами, за допомогою яких досягається цілісність 

процесу. Це, в свою чергу, забезпечує реалізацію цілеспрямованого і керованого процесу 

формування особистості вчителя-предметника. 
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ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ 

Чинником інноваційної активності людини є здобуті знання та рівень її культури та 

компетентності. В контексті підготовки фахівців для різних галузей науки проблема 

управлінської культури набуває особливого значення. Головною причиною системної кризи 

є глибока криза управління, саме тому розкриття цієї проблеми приведе до цілеспрямованого 

розвитку фахових знань і вмінь керівника як управлінця-професіонала. Саме справжній 

професіонал вміло спрямовує свою діяльність на розвиток свого підприємства, себе та своєї 

країни. Професійний підхід щодо формування управлінської компетентності та культури у 

студентів, які є майбутнє нашої країни, дієво впливатиме на результативність управління в 

усіх галузях, а також допоможе у ліквідації в Україні проблеми управлінської 

некомпетентності кадрів або зведення її до мінімуму.  

Комплексний підхід до розв’язання педагогічних проблем, пов’язаних із розвитком 

професіоналізму студентів вищих навчальних закладів, розкрито в ґрунтовних працях 

відомих дослідників: В. Андрющенка, Г. Балла, І. Беха, Є. Барбіної, С. Гончаренка,  

В. Гриньової, І. Зязюна, В. Кременя, В. Кудіна, В. Лозової та ін. Проведений аналіз 

психолого-педагогічної літератури та наукових досліджень сучасних учених свідчить, що 

проблема формування управлінської культури у студентів ще не знайшла свого належного 

науково-методичного вирішення, а використання стандартних, апробованих принципів, 

методів і форм їх підготовки замало. Однак певна теоретико-методологічна база для 

вирішення цих завдань уже створена. 

Мета даної статті полягає в уточненні поняття управлінської культури та розкритті 

шляхів формування управлінської культури у студентів. 

Умови сьогодення ставлять особливі вимоги до компетентності, професіоналізму, 

культури й особистісної професійної підготовки фахівця в системі ВНЗ. Важливим 

завданням вищої освіті є становлення випускника нового покоління, який би кваліфіковано 

та ефективно вирішував проблеми сьогодення як у ролі виконавця, так і в ролі керівника. 

Випускники повинні не тільки оперувати власними знаннями, а й бути готовими 
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змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти 

інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення. Одним із вирішальних чинників 

зазначених перетворень є формування у студентів високого рівня професіоналізму та 

особистої культури, здатності компетентно й відповідально виконувати управлінські функції, 

впроваджувати новітні технології.  

Зупинимось на розкритті таких понять як «культура», «управлінська культура». 

Культура – це важлива частина змісту професійної освіти менеджера. Однією з складових 

культури взагалі є управлінська культура. Термін «культура управління» віднедавна здобув 

широке розповсюдження, ним дедалі частіше користуються як наукові співробітники, так і 

практики. Культура управління – це сукупність теоретичних та практичних положень, 

принципів і норм, що мають загальний характер і стосуються різною мірою всіх аспектів 

людської діяльності, це важлива сфера впливу на свідомість, водночас, вона один з 

вирішальних факторів успіху в управлінні. Перед нею стоїть завдання створити такий 

управлінський світогляд кожного керівника, який здатний піднести його до висот сучасної 

професійної культури. Її елементами є: глибина, світогляд, морально-етичні норми праці, 

ставлення до праці, навички в організації роботи і виконанні її окремих сегментів, уміння 

володіти собою і розуміти трудовий колектив. Управлінська культура проявляється також в 

досконалості роботи, у прагненні створити цілісну композицію. 

Формування, розвиток і функціонування культури управління здійснюється в ході 

практичної та теоретичної діяльності студентів. Для того, щоб досягти високого рівня 

управлінської культури, необхідно опановувати знаннями сутності управління, навчатися 

застосовувати управлінські методи на практиці. Для цього держава повинна піклуватися 

щодо підвищення управлінської кваліфікації викладачів, що зможе допомогти викладачам 

вільно орієнтувалися в різних управлінських ситуаціях та професійно довести свої знання до 

студентів. По суті справи, культура управління – це те ж саме що й управління завдяки 

культурі, якщо вважати культуру системою наявних цінностей конкретного суспільства 

соціальної групи та особистості. Студенти повинні розуміти, що культурно працювати на 

управлінських засадах – це значить уміти правильно розставити кадри на вирішальних 

ланках, працювати творчо, з перспективою, завжди бачити кінцеву мету і вибирати найбільш 

раціональні методи її досягнення. 

Дуже важливим для студента є уміння здійснювати ділове спілкування з людьми 

незалежно від власних емоційних оцінок. Він повинен контролювати свою поведінку таким 

чином, щоб негативне ставлення до особи не впливало негативно на характер ділових 

відносин з нею, а позитивне ставлення до співробітника ставало відомим останньому і 

спрацьовувало як додатковий стимул підвищення активності. Саме формування культури 

сприяє розвитку інтелектуальних, психологічних та діяльнісних станів фахівця в тій галузі 

знань, в якій він планує працювати.  

Отже, управлінська культура є складником професійної кваліфікації та компонентою 

професійної компетентності керівника, визначальним чинником удосконалення управління 

закладом освіти чи підприємства і результативності його управлінських дій. Основою 

створення нового типу управлінської культури має стати переосмислення управлінських 

відносин та запровадження управління, яке повинно бути зорієнтованим на співробітника, 

тобто застосовувати управлінський стиль, що дозволить працівникам висловлювати свою 

точку зору та брати участь у прийнятті рішень в контексті управлінської діяльності. Ці 

принципи управління повинні бути донесені студентам на перших етапах їх професійного 

становлення. Важливо впроваджувати в освітній процес певні заходи, які мають сприяти 

підвищенню рівня управлінської культури студентів вищих закладів. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Система освіти зараз знаходиться на етапі модернізації та удосконалення. Як до 

студентів так і до викладачів суспільство ставить набагато більше вимог. Викладач повинен 

не тільки дати знання, а ще й зацікавити, підвищити рівень мотивації і перетворити процес 

навчання на спосіб життя. Все це наштовхує на виявлення основних педагогічних якостей , 

які зможуть задовольнити нинішню систему освіти. 

Метою статті є висвітлити на основі аналізу літературних джерел професійні якості 

викладача. 

Над виявленням професійних якостей викладача вищої школи працювали ряд вчених, 

серед яких відомий український педагог М. Фіцула (розглядає наявність «педагогічної 

вираженості») [3], М. Кузьміна та С. Вітвицька (дослідження рівня професіоналізму) [2], З. 

Єсарева (досліджувала систему професійних знань і умінь:спеціальних, психолого-

педагогічних,методичних та організаційних ) [1] та ін.. Оскільки професія викладача 

відноситься до типу професій «людина-людина» (за класифікацією Є. Клімова), то вимоги до 

якостей особистості, що визначають ефективність взаємодії педагога і вихованця, є 

багатоплановими і всебічними. 

Як свідчить аналіз наукових джерел,набір професійних якостей педагога досить 

різноманітний, але все ж таки можна виокремити найголовніші з них. Однією з таких якостей 

є педагогічна вираженість, яка розглядається як своєрідна настанова на педагогічну 

діяльність і психологічну готовність до неї, знаходить вияв у спрямованості прагнень і 

бажанні виховувати і навчати студентів, удосконалювати моделі спілкування, поведінки та 

взаємодії з ними. Педагогічна вираженість має органічно поєднуватися з розумною любов'ю 

до вихованців та педагогічною вимогливістю. Комплексним показником, який характеризує 

якість виконання науково-педагогічним працівником його функцій, є професіоналізм. 

Професіоналізм педагога вищої школи полягає в ефективній реалізації системи 

професійних знань і умінь: спеціальних, психолого-педагогічних, методичних та 

організаційних. Досягається він у процесі професійного самовдосконалення. Єдність 

професіоналізму знань, професіоналізму спілкування та професіоналізму самовдосконалення 

дозволяє забезпечити розвиток цілісної системи професіоналізму діяльності педагога. 

Взаємодія викладача і студента є одним із найважливіших чинників, які впливають на 

становлення особистості молодої людини, оскільки дуже багато з того, що людина набуває в 

студентські роки, залишається з нею на все життя і визначає її життєву траєкторію. Тому 

викладач має бути ерудитом, різнобічно освіченою людиною.  

Педагогічна професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних 

тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття потреб та вимог 

суспільства і відповідного коригування своєї роботи.  

Відповідно інноваційність має характеризувати професійну діяльність викладача ВНЗ. 

Стрижнем інноваційних процесів в освіті є його налаштованість на творчий пошук 

упровадження новітніх досягнень психолого-педагогічної науки в повсякденну практику, 

вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Важливо зазначити, 

що результати своєї діяльності педагог перш за все оцінює сам, отже, необхідними рисами 

викладача мають бути також самокритичність та потреба у постійному самовдосконаленні, 

дисциплінованість і висока вимогливість до себе.  

У педагогічній діяльності особливого значення набувають спостережливість та 

уважність. Свої спостереження викладач повинен оптимально використати при організації 

навчально-пізнавальної та науково-дослідної діяльності вихованців, забезпеченні 

індивідуального підходу до них.  
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Уміння довгий час концентрувати увагу особливо потрібні педагогу вищої школи у 

процесі проведення навчальних занять, не припуститися помилок у термінах, формулах, 

обчисленнях, забезпечити логіку викладу і водночас тримати в полі зору велику студентську 

аудиторію. 

Особливою вимогою до особистості викладача є наявність педагогічної тактовності 

(від лат. tactus - дотик, відчуття, почуття) - почуття міри у застосуванні засобів педагогічного 

впливу на студентів.  

Аналіз літератури дозволив виокремити наступні професійні якості викладача: 

педагогічна вираженість, любов до вихованців, педагогічна вимогливість, професіоналізм, 

самовдосконалення, ерудованість, інноваційність, самокритичність, вимогливість до самого 

себе,спостережливість, уважність, концентрація уваги,лаконічність мовлення,педагогічний 

такт. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ:ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

Сучасна державна політика у галузі вищої освіти спрямована на реалізацію основних 

положень компетентнісного підходу до підготовки фахівців. Проблема набуває особливої 

значущості у зв’язку з трансформаційними процесами сучасного українського суспільства. 

Одними з ключових напрямів державної освітньої політики України визначено створення 

сучасної матеріально-технічної бази системи освіти та інформатизація освіти, удосконалення 

бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки [1, с. 7]. В основу 

модернізації вищої освіти мають бути покладені сучасні технології. Сучасне інформаційне 

суспільство спонукає викладача працювати на перспективу, володіти інноваційними 

методиками та новітніми технологіями, бути координатором та провідником для студента в 

освітньому інформаційному просторі. Але для цього потрібно урахувати деякі чинники: 

- визначення умов формування компетентностей викладачів; 

- підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікаційної культури; 

- підвищення рівня мотивації щодо впровадження ІКТ в освітній процес; 

- системне використання набутих навичок у педагогічній практиці. Останнє вимагає 

від викладачів готовності до використання новітніх технологій у навчально-виховному 

процесі медичного коледжу. 

Аналіз результатів досліджень науковців у галузі формування педагогічної 

компетентності свідчить, що у вітчизняній педагогіці відчувається брак наукових 

досліджень, у яких обґрунтовувались би теоретичні та методичні підходи до формування 

педагогічної компетентності майбутніх викладачів медичного коледжу засобами новітніх 

технологій.  

Метою статті є розкриття теоретичних та методичних підходів до формування 

педагогічної компетентності майбутніх викладачів медичного коледжу засобами новітніх 

технологій.  

Свій погляд на проблему формування інформаційної компетентності розкрила в 

роботі «Професійна компетентність сучасного педагога – освітні ініціативи та ресурсне 
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забезпечення» О.Г. Кузьмінська. Автором було визначено соціальні реалії, що 

відображаються в освіті, характеризуються спрямованістю на фахівців, компетентних у своїй 

галузі [3, с. 62].У структурі професійної компетентності викладача А. Маркова виділяє 

чотири блоки: «професійні (об’єктивно необхідні) психологічні і педагогічні знання; 

професійні (об’єктивно необхідні) педагогічні уміння; професійні психологічні позиції, 

установки викладача, які від нього вимагає професія; особистісні особливості, що 

забезпечують оволодіння викладачем професійними знаннями і уміннями» [4, с. 34-35].  

Процес формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів медичного 

коледжу засобами новітніх технологій можливий за реалізацією таких педагогічних засад, як 

опора на існуючий вітчизняний та закордонний досвід формування педагогічної 

компетентності майбутніх викладачів та використання технології, що поетапно відтворює 

професійно-педагогічну діяльність викладача медичного коледжу.  

Відповідно до завдань дослідження і перевірки гіпотези дослідження були 

використані такі методи: теоретичні – аналіз наукової та навчально-методичної літератури, 

узагальнення одержаної інформації для визначення історико-педагогічного аспекту 

проблеми формування педагогічної компетентності взагалі і майбутніх викладачів 

медичного коледжу педагогів зокрема, а також для визначення предмета дослідження, його 

мети; систематизація й узагальнення теоретичних та емпіричних даних дали можливість 

уточнити суть понять «компетенція», «компетентність», «педагогічна компетентність», а 

також розробити методику формування педагогічної компетентності студентів класичних 

університетів; емпіричні – спостереження, анкетування, бесіди, інтерв’ювання, педагогічний 

експеримент (констатувальний і формувальний) – з метою одержання фактичних даних щодо 

стану досліджуваної проблеми, визначення критеріїв, рівнів сформованості педагогічної 

компетентності, а також виявлення результативності експериментальної роботи; статистичні 

– методи математичної статистики з метою кількісного та якісного аналізу змін рівнів в 

педагогічної компетентності студентів та встановлення наукової достовірності результатів 

дослідження.  

Література 

1. Жалдак М.І. Використання комп’ютера в навчальному процесі / М.І. Жалдак // 

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 1.– С. 10-17. 

2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процесе / М.В. Кларин. – М.: 

Просвещение, 1989. – 118 с. 

3. Кузьмінська О.Г. Професійна компетентність сучасного педагога – освітні ініціативи та 

ресурсне забезпечення / О.Г. Кузьмінська // Інформатика та інформаційні технології в 

навчальних закладах. – 2013. – № 5.– С. 62-68. 

4. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Международный 

гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с. 

 

Бочарь Каріна 

студентка 2 курсу фак-ту соціології та управління 

Наук. кер.: к.філос.н., доц. Іванова Л.С. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У числі актуальних проблем розвитку особистості професіонала — фахівця соціальної 

сфери — все більший інтерес викликає феномен професійного вигорання. 

Соціальна робота як вид професійної діяльності вимагає від фахівця особливих знань, 

умінь і навичок, а також особистісних якостей, без яких здійснення соціальної допомоги 

практично неможливо. Серед значущих якостей можна виділити гуманістичну спрямованість 

особистості, особисту і соціальну відповідальність, загострене почуття добра і 

справедливості, почуття власної гідності і повагу гідності іншої людини, терпимість, 

ввічливість, порядність, готовність зрозуміти інших і прийти до них на допомогу, емоційну 

стійкість, особистісну адекватність по самооцінці, рівню домагань і соціальної 
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адаптованості. Професійна діяльність соціального працівника, незалежно від різновиду 

виконуваної роботи, відноситься до групи професій з підвищеною моральною 

відповідальністю за здоров'я і життя окремих людей, груп населення і суспільства в цілому. 

Синдром вигорання досить широко розробляється в зарубіжній психології з другої 

половини ХХ ст. У вітчизняній і зарубіжній психології проводилися численні дослідження, 

пов'язані з феноменом вигорання (Г.Фрейденбергер, К.Маслач, П.Торнтон, К.Кондо,  

Є. Махер, А. Пайнс, К.Роджерс , В.В. Бойко, Т.В.Форманюк, В.Е.Орел, Н.В.Водоп’янова). 

Синдром професійного вигорання соціальних працівників вивчали такі вчені як 

О.Романовська, Т. Ронгінська, О. Фурсенко, Т. Марек та інші. 

Метою дослідження є проведення методики (опитувальника) для виявлення найбільш 

характерних симптомів емоційного вигорання у соціальних працівників. 

Досягнення мети стало можливим за допомогою використання методики 

«Діагностики рівня емоційного вигорання» В.В. Бойко. В. В. Бойко описує різні симптоми 

«вигорання»: емоційний дефіцит, деперсоналізації, психосоматичних та психовегетативних 

порушень [2].  

Дослідження було проведено в Головному управлінні Пенсійного фонду України в 

Запорізькій області, а саме в таких відділах: відділ управління пенсійного забезпечення та 

відділі загального діловодства та звернень громадян. 

Методика «Діагностики рівня емоційного вигорання» В.В. Бойко, є найбільш 

комплексною і дає можливість системно і детальніше проаналізувати міру вираженості 

дванадцяти симптомів синдрому «вигорання», враховуючи компоненти, до яких вони 

відносяться. Ця методика дозволяє оцінити фазу емоційного вигорання та вираження 

характерних симптомів для кожної з них.  

Матеріал тексту складається з 84 тверджень, до яких працівник повинен висловити 

своє ставлення у вигляді однозначних відповідей «так» чи «ні». 

В.В.Бойко виділяє 3 стадії розвитку вигорання, кожна з яких проявляється у вигляді 

чотирьох симптомів: фаза напруження, фаза резистенції, фаза виснаження.  

За кількісними показниками правомірно судити тільки про те, наскільки кожна фаза 

сформувалася , яка фаза сформувалася в більшій чи меншій мірі. 

У ході інтерпретації результатів опитування було виявлено, що у 4 з 10 опитуваних 

фаза напруження знаходиться в стадії формування, що говорить про початок «запуску» 

механізму емоційного вигорання. При цьому у двох людей ця фаза є вже сформованою. 

Фаза резистенції знаходиться в стадії формування у 6 з 10 працівників, та у трьох вона 

сформувалась. Фаза резистенції дає нам уявлення про те, наскільки людину дратують її 

клієнти, колеги, з якими вона працює. Вона починає зневажливо ставитись до них, не 

розуміючи причину наростання хвилі роздратування. 

Фаза виснаження у трьох опитуваних проходить стадію формування та у двох — є 

сформованою. 

Слід зауважити, що домінуючим симптомом у фазі напруження є незадоволеність 

собою. Вона проявлена з домінуючою ознакою у 4 з 10 працівників. Симптом «загнаність у 

кут» є домінуючим у трьох опитаних, переживання психотравмуючих обставин — у двох, 

тривога і депресія — у одного. 

У фазі резистенції найбільш виявленим симптомом є неадекватне вибіркове емоційне 

реагування, яке з домінуючим показником виявлено у 4 з 10 людей.  

Варто звернути увагу на той факт, що у фазі виснаження в опитуваних не виявлено 

домінуючих симптомів емоційного вигорання. Лише у двох з них симптом емоційного 

дефіциту проходить стадію складання та у одного працівника є складеним симптом 

особистого відчуження.  

Отже, опрацювавши результати опитування було виявлення, що для соціальних 

працівників найбільш характерною рисою професійного вигорання є напруження та 

резистенція. В ході підрахунку результатів опитувальника ми виявили синдром емоційного 

вигорання у 2 з 10 працівників. 
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Бездуховність суспільства – одна з нагальних проблем сьогодення. За роки 

незалежності України майже повністю була зруйнована система старих радянських 

цінностей, але нова в повній мірі побудована не була. Переважна більшість молодих людей 

сьогодні, на жаль, не має чітких моральних цінностей та ідеалів. Це проблема всього 

українського суспільства, всієї держави.  

Одним з провідних напрямків виховання сьогодні повинно стати національно-

патріотичне виховання дітей та підлітків. Педагогіка через виховання та навчання дітей 

відтворює, продовжує і розкриває у кожному наступному поколінні народ, націю. Тому й 

національний підхід у науковому розв’язанні педагогічних проблем є обов’язковим [2, с. 27]. 

Відповідно Закону України «Про загальну середню освіту» виховання громадянина 

має бути спрямованим передусім на розвиток патріотизму, любові до свого народу, до 

України. [1, стаття№5] 

В. Сухомлинський писав: «Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань 

нерозривно пов’язане з розумовим, моральним, трудовим, ідейно-світоглядним, естетичним, 

емоційним становленням особистості. Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, 

яке проникає в усе, що пізнає, узнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить 

людину, яка формується. Патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почуттів, як 

єдність думки і діла дуже складно пов’язаний з освіченістю, етичною, естетичною, 

емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею» [3, с.131]. 

Метою даної статті є розгляд тих основних завдань, які повинна ставити перед собою 

сучасна школа у вихованні патріотичної та національно свідомої молоді. 

Актуальність національно-патріотичного виховання особистості в умовах глобалізації 

значною мірою зумовлюється вимогами сучасних державотворчих процесів на засадах 

гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам 

рівні стартові можливості для розвитку та застосування їхніх потенційних здібностей [4, 

с.28]. 

Отже, проблема патріотичного виховання, як і в попередні роки, залишається 

значущою і важливою. Тому національна школа передовсім має виховувати справжніх 

громадян України.  

Саме тому у школах повинні проводитися багато свят, бесід, диспутів, виховних 

годин, метою яких є розв’язок наступних завдань: 

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь; 

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та 

культурних надбань українського народу; 

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 

духовного коду нації; 

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, 
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рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії 

українського народу та кращих зразків культурної спадщини; 

- відновлення і вшанування національної пам'яті; 

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 

громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та 

незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та 

військової служби; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей 

похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами; 

- підтримання кращих рис української нації: працелюбності, прагнення до свободи, 

любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; 

- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання [5, c.17–18]. 

Отже, з метою проведення роботи з дітьми та підлітками у сучасній школі, 

випускники якої повинні мати загальноєвропейський рівень середньої освіти, необхідно 

формувати у них цілісне сприйняття світу й себе, гармонію світу і особистості. На сучасному 

етапі школа повинна виховувати у молоді пріоритет загальнолюдських цінностей у 

духовному розвитку особистості на національному підґрунті, допомогти оволодіти 

теоретичним характером знань та переконань в усіх галузях науки, моралі, мистецтва, релігії, 

усвідомлено вибирати свої соціальні переконання. Патріотизм – це не лише велика любов, 

але й високий обов’язок. Кожного педагога. Кожного учня. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ В УМОВАХ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Визначення Україною необхідності приєднання до загальноєвропейського освітнього 

простору спонукає до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу. Оновлення 

сутності навчання є визначальним на даному етапі, бо існує протиріччя між зростаючою 

потребою нашої держави у висококваліфікованих фахівцях і недостатнім рівнем 

сформованості їх професійних якостей. Важливість компетентності соціологів, полягає у 

тому що соціологія як наука виконує ряд важливих функцій: вироблення практичних 

рекомендацій по вирішенню конкретних, локальних проблем, соціальне прогнозування, 

розробка програм суспільного розвитку. 

Проблема підготовки фахівців у вищих навчальних закладах освітлена досить 

широко. Зарубіжні дослідники: Дж. Боуден, М. Лейтер, Е. Шорт, Е. Тоффлер, А. Бермус, 

 Р. Хайгерті, А. Мейхью; українські: П. Горностай, О. Пометун, Є. Бачинської, О.Овчарук, 

В.Байденко, М. Лукьянова та ін. Необхідно зазначити, що саме майбутні соціологи до 

останнього часу залишалися поза межами педагогічних досліджень. За останні п’ять років 
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значно зросла кількість наукових досліджень у цій галузі: І. Марчук, В. Добреньков,  

Г. Зборовський, Н. Зуйкова, Ф. Майор, В. Ніколаєвський, В.Паніотто, Г. Силласте, В. Ядов, 

О.Якуба та ін. 

Метою статті є освітлення теоретичних аспектів технології формування професійної 

компетентності майбутніх соціологів в умовах ВНЗ. 

Розкриття теми вважаємо доцільним через виклад трьох аспектів: теоретичний аналіз 

професійної компетентності майбутніх фахівців; психолого-педагогічні особливості 

студентського віку; сутність та класифікація педагогічних технологій. 

Стосовно теоретичного аналізу професійної компетентності майбутніх фахівців. Всі 

дослідники в загалом погоджуються з тим, що компетенція – сукупність взаємопов’язаних 

якостей людини (знань, умінь, навичок, особистих якостей), які є необхідними для 

здійснення ефективної діяльності в певній галузі. Існує декілька видів (класифікацій) 

компетенцій. Найчастіше в наукових роботах можна зустріти таку позицію: прості/базові 

компетенції та складні. Найбільш вдала, на нашу думку, класифікація О. Яригіна. Він 

поділяє компетенції на п’ять груп: адаптивно-цівілізаційні, соціальні, професійні 

(предметно-методичні), ціннісно-смислові [1].  

Така різновекторність компетенцій надає змогу зробити висновки, що для отримання 

якісного фахівця, по закінченню навчання у ВНЗ, потрібно окрім великого об’єму 

теоретичного знання розвивати такі важливі якості як: аналітичний склад розуму, 

стресостійкість, комунікабельність, контроль емоцій, впевненість у собі, самостійність 

суджень, відповідальність. 

Якщо розглядати психолого-педагогічні особливості студентського віку, важливо 

окреслити вікові рамки. На нашу думку, доцільно розрізняти стандартний (17–22 роки) та 

нестандартний (23–27 років) студентський вік. 

Студента, як людину певного віку, можливо характеризувати у трьох аспектах: 

психологічному, соціальному та біологічному. Психологічний аспект характеризується: 

поглибленням самопізнання, підвищенням інтересу до моральних проблем, посиленням 

ініціативності, прагненням до критичного мислення. Стосовно соціального аспекту 

зазначимо, що на студентський вік припадає процес формування соціальної зрілості, яка 

включає такі компоненти: відповідальність, толерантність, саморозвиток, позитивне 

ставлення до світу. Біологічний аспект характеризується: неперервною пульсацією та 

ритмічністю інтелектуальних функцій та інтелекту в цілому, юнацький організм має високу 

працездатність, високий рівень активності та витривалості. 

Якщо розглядати сутність та класифікацію педагогічних технологій, важливо 

зазначити, що педагогічна технологія – це категорія, орієнтована на дидактичне застосування 

наукового знання, наукові підходи до аналізу й організації навчального процесу. Педагогічна 

технологія має специфічні сутнісні ознаки, які виокремлюють її як самодостатній 

неповторний феномен. До таких специфічних сутнісних ознак належать: системність, 

концептуальність, науковість, структурованість, керованість, відтворюваність. Утілюються у 

життя педагогічні технології згідно з такою логічною послідовністю: виділення кінцевої 

загальної мети, опис проміжних цілей, відбір і дидактичне обґрунтування змісту навчально-

виховного процесу, реалізація розвивальних технологій, окреслення певних організаційних. 

Стосовно класифікації, найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за 

якою педагогічні технології згруповано за різноманітними системними та інструментально-

значущими ознаками. Наприклад, за провідним чинником психічного розвитку, за 

філософською основою, за науковою концепцією засвоєння досвіду, за орієнтацією на 

особистісні структури, за типом організації та управління пізнавальною діяльністю. 

Розглянувши теоретичні засади дослідження технології формування професійної 

компетентності ми окреслили основні поняття роботи, виявили що студентський вік має свої 

особливості, які важливо враховувати у створенні педагогічної технології. Також, необхідно 

дотримуватись принципів відповідності меті, системності, логічної структурованості. В ході 

аналізу стану вивченості теми статті, приходимо до висновку, що дослідженням становлення 
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фахівців в різних галузях присвячено багато праць, але недостатньо розроблені конкретні 

педагогічні технології підвищення особистих якостей фахівців, які б можливо було 

впровадити в систему вищої освіти, враховуючі сьогодення. 
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ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ЗАСОБАМИ ГРИ 

На сьогоднішній день існує потреба сучасної школи в педагогах високої культури, 

здатних до рефлексії та корекції своїх дій та вчинків у відповідності з плинними соціальними 

умовами функціонування педагогічних систем. 

Підготовка до педагогічної професії значною мірою визначає результати навчально-

виховного процесу в школі. Цим пояснюється давній і глибокий інтерес до даної проблеми у 

вітчизняній педагогіці.  

Загальнотеоретичний підхід до змісту та організації професійної підготовки вчителя 

закладено в працях Ю.Бабанского, Н.Кузьміної, О.Піскунова, В.Сластьоніна, А.Щербакова. 

Проблему загально-педагогічної підготовки вчителя розробляли О.Абдулліна, В.Басова, 

О.Морозова. Велика увага у педагогічній літературі приділялася розробці ефективних 

засобів підготовки майбутніх вчителів. Серед цих засобів важливе місце займає гра. У 

роботах Н.Анікєєвої, Ю.Будас, Г.Сухобської, Н.Страздас та ін. досліджувався процес 

підготовки педагогічних кадрів з використанням різних ігор. 

Метою статті є аналіз особливостей загально-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя засобами гри. 

Аналіз сучасної педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що у практиці вищої 

школи як в Україні, так і за кордоном широко застосовуються різні підходи до організації 

підготовки майбутніх вчителів, при цьому вдосконалюються традиційні форми і методи 

навчання, впроваджуються педагогічні інновації. 

Педагогікою вищої школи накопичено значний арсенал засобів загально-педагогічної 

підготовки. Проте останнім часом все більшу увагу дослідники та викладачі-практики 

приділяють увагу активним засобам підготовки майбутніх вчителів, розширення арсеналу 

таких засобів. Серед них особливе місце належить грі. Гра являє собою складний 

соціокультурний феномен, якому присвячено безліч філософських, психологічних і 

педагогічних досліджень. У педагогічній літературі можна зустріти різні види ігор, 

використовуваних у підготовці педагогічних кадрів: навчальні, дидактичні, педагогічні, 

навчально-рольові, імітаційно-моделюючі навчальні, ділові навчальні та інші ігри. 

Дослідники по-різному підходять до розгляду ігор, використовуваних у підготовці 

педагога. Ігри аналізуються як компонент змісту і метод професійної підготовки, як засіб 

інтенсифікації професійно-педагогічної підготовки, як дидактичний засіб формування 

організаторських умінь, як активний метод підготовки до виховної роботи, як засіб 

формування комунікативних умінь, як форма активізації пізнавальної діяльності студентів 

педагогічного університету. 

Вивчаючи доцільність використання гри як засобу загально-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя, представляється можливим спиратися на низку концепцій та ідей, 

http://intellectinvest.org.ua/rus/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_3/?print
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розроблених останнім часом («подієвий підхід у вихованні», «концепція соціальних проб» та 

ін.). 

Реалізація змісту загально-педагогічної підготовки пов'язана з інтенсивністю участі у 

цьому процесі кожного зі студентів вищого навчального закладу. Критерієм же ефективності 

затрачуваних педагогами зусиль може стати «подієвий підхід у вихованні». Цей підхід 

визначається в подієвій концепції психологічного часу Е.Головахи, А.Кроніка. Згідно цієї 

концепції, особливості психічного відображення людиною часу, його швидкості, 

насиченості, тривалості залежать від числа і інтенсивності життєвих подій – змін у 

зовнішньому середовищі, у внутрішньому світі людини [1]. 

Дослідження, проведені групою вчених під керівництвом М.Рожкова, дозволили 

розробити нову концепцію соціалізації учнів – «концепцію соціальних проб». Соціальна 

проба передбачає самооцінку тим, що навчається своїх можливостей на основі послідовного 

вибору способу соціальної поведінки в процесі освоєння різних соціальних ролей [2]. 

Цікавий підхід В.В. Серікова, який передбачає використання трьох типів базових 

технологій: подання елементів змісту освіти у вигляді різнорівневих, особистісно-

орієнтованих завдань; засвоєння змісту в умовах діалогу як особливого дидактико-

комунікативного середовища, що забезпечує суб'єктно-смислове спілкування, рефлексію 

особистості; імітації ситуаційно-рольових і просторово-часових умов, що забезпечують 

реалізацію особистісних функцій у ситуації внутрішньої конфліктності, змагання [3]. 

Отже, загально-педагогічна підготовка є частиною професійно-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя. Спираючись на концепції загально педагогічної підготовки, 

можна визначити в якості її мети загально-педагогічну готовність майбутнього вчителя. 

Загально-педагогічна готовність майбутнього вчителя являє собою складний синтез тісно 

взаємопов'язаних структурних компонентів. 

Засіб загально-педагогічної підготовки являє собою організацію конкретного виду 

спільної (викладачів і студентів) діяльності, спрямованої на вирішення конкретних завдань 

загально-педагогічної підготовки майбутніх вчителів. Використання гри як засобу загально-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя ґрунтується на подієвому підході в організації 

педагогічного процесу; можливості подолати істотну відміну навчальних задач від задач 

професійної діяльності фахівця за допомогою гри; можливості гармонізації мотивів 

учасників взаємодії у грі; потенціал ігри як засіб організації соціальних проб; відповідно 

багатства гри в плані спрямованості педагогічної освіти на домінування комунікативного 

компонента.  
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ЕМОЦІЙНИЙ СЛУХ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ВИКЛАДАННІ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ 

Теоретичний аналіз педагогічної літератури дозволив визначити, що емоції - 

особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відображають у формі безпосередніх 

переживань приємного, процес і результати практичної діяльності, направленої на 

задоволення його актуальних потреб. Творчі емоції - створення умов для накопичення 

дійових асоціативних зв’язків та ракурсів відношення до них з позиції поставленої задачі для 

створюваного образу, розкриття теми та ідеї твору. Емоції мають чітко виражений 
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ситуативний характер, тобто виражають оціночне відношення суб’єкта до виникаючих або 

можливих ситуацій, до своєї діяльності і своїх проявів у цих ситуаціях. 

Емоційний слух - важлива складова такої характеристики як емпатія. Емпатія (від 

грец. empathia співчуття) – розуміння емоційного стану, проникнення в переживання іншої 

людини. 

Аналіз останнiх дослiджень i публiкацiй. 

Для оцінки значення емоційного слуху для майбутніх акторів стало вивчення 

наукових даних, пов'язаних з поняттям емоційного слуху і емпатiї: в першу чергу, 

монографій В.Морозова, а також статей, написаних їм у співпраці з I.Вартаняном, 

В.Галуновим, Е.Дмитриєвою, К.Зайцевою, Е.Фетисовою, В.Ждановим та іншими. 

В ході дослідження аналізувалися праці К.Станіславського, М.Чехова, а також роботи 

видатних майстрів театру: А.Попова, М.Кнебель, Е.Гротовського, Г.Товстоногова, 

А.Гончарова та ін.; статті і книги театральних педагогів: С.Гиппіуса, В.Пансо, И.Судаковой, 

Н.Звєревої, Л.Хейфеца, В.Філіптинського та ін. 

Наукова основа базується на роботах психологів : К.Роджерса, К.Ізарда, А.Бодадева, 

А.Леонтьєва, Б.Теплова, В.Леві. 

Мета статті – розглянути емоційний слух як складову професійної акторської 

майстерності майбутніх акторів. 

Емоційний слух це, по-перше, фізичний слух, тобто здатність сприймати мову, яка 

звучить в різних діапазонах гучності, по-друге, фонематичний слух, тобто здатність 

розрізняти і відтворювати всі звуки мови у співвідношенні їх з фонетичною системою даної 

мови; по-третє, звуковисотний слух в тісній єдності з почуттям тону, тобто здатність 

відчувати і відтворювати в мові її мелодику і тон, тембральне забарвлення; і, нарешті, 

відчуття ритму в тісній єдності з відчуттям темпу, тобто здатність відчувати і відтворювати в 

мові відповідно ситуації темп і ритм. 

Застосування поняття емоційного слуху до предмета «Сценічна мова» розширює і 

поглиблює розуміння процесу слухового сприйняття. Уявлення про мовне спілкування як 

про двоканальну систему фокусує нашу увагу на екстралінгвістичній комунікації в 

акустичних, фізіологічних і психологічних характеристиках. 

Одним з найважливіших принципів роботи мозку є принцип паралельної обробки 

різних видів мовної інформації : ліва півкуля здійснює посегментний аналіз мовного сигналу, 

праве - аналізує сигнал, що поступив, цілісно, порівнюючи акустичний образ сигналу з 

еталонами, що зберігаються в пам'яті. Таким чином, лінгвістичний і екстралінгвістичний 

канали спочатку обособленi за способом сприйняття і слухового розрізнення. Відповідно, ми 

виділили мовний слух, пов'язаний з роботою лівої півкулі, і емоційний слух, центр якого 

знаходиться в правій півкулі. 

Найважливішою властивістю двоканальної системи мовного спілкування є взаємодія 

каналів лінгвістичної і екстралінгвістичної інформації : тексту і підтексту. У 

екстралінгвістичній інформації важливу роль грає сприйняття емоційної інтонації голосу. 

Ряд досліджень, проведених доктором біологічних наук, професором В.Морозовым, 

дозволили представити емоційний слух як специфічну обробку мозку людини такого роду 

інформації. 

Висновки. Сценічна мова – базовий предмет у підготовці майбутнього актора, 

нерозривно пов'язаний з акторською майстерністю. У науці про сценічну мову детально 

розроблена методика навчання навичкам діалогічної мови. Тому в театральній школі пильна 

увага приділяється оволодінню законами сценічного діалогу, і понад усе це пов'язано з 

роботою над текстом. Процес мовного вираження (видіння, словесна дія, підтекст, 

внутрішній монолог) ставиться на перший план. Процес сприйняття як би мається на увазі і 

нерідко йде на другий. Між тим, драматургічний діалог будується за законами живого 

спілкування і може відбутися тільки при активній участі того, що як говорить, так і слухає. 

За твердженням М.Бахтіна, сприйняття того, що слухає «активно відповідь і є ні чим іншим, 

як початковою підготовчою стадією відповіді». У сценічному діалозі проблема сприйняття є 
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ключовою, оскільки дія актора, у тому числі словесне, формується упродовж усього процесу 

слухання і розуміння репліки. 

Лiтература 

1. Автушенко И.А. Развитие эмоционального слуха на уроках сценической речи /  

И.А. Автушенко // Сценическая речь в театральной школе. – М., 2007. Вып.2. – С. 36-50. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. 445 с. 

3. Кнебелъ М.О. Поэзия педагогики; О действенном анализе пьесы и роли / М.О. Кнебель. – 

М.: ГИТИС, 2010. – 424 с. 

 

Дудрова Анастасія 

студентка 2 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Голованова Т.П. 

 

ШАХИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

ШКОЛЯРА У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

Шахи – інтелектуальний вид спорту з давніми історичними традиціями та 

потенційними можливостями як популярний вид спорту. Вони нероздільно пов'язані із 

життям людини: «Людина діє в житті подібно до того, як пересуває фігури на дошці, тут 

нічого додати. В кожному ході видно сутність характеру» [3, с. 49]. 

Гра розвиває об’єктивність мислення, тренує пам’ять, виховує наполегливість, 

кмітливість, працьовитість, цілеспрямованість, точний розрахунок, формує характер, 

зароджує в людині творчий початок, допомагає дитині швидше адаптуватися до шкільних 

умов, легше засвоїти навчальний матеріал, сприяє засвоєнню причинно-наслідкових зв’язків, 

розвиває відчуття відповідальності. Для неуважного учня спроможність до тривалої 

концентрації уваги, яку розвивають шахи, – дорогоцінне надбання.  

Слід також звернути увагу на те, як впливають шахи на здоров’я людини. 

Дослідження Американської академії неврології встановили, що шахи допомагають 

подолати хворобу Альцгеймера [5, с.3]. 

Метою роботи є дослідження напрямів застосування шахів у педагогічній практиці та 

особливостей впливу їх на розвиток дитини у навчально-виховному процесі. 

Першим професійним психологом, який використав шахи для наукових досліджень, 

був директор інституту експериментальної психології в Парижі Анрі Біне у 1892 році. У 

результаті дослідження психолог зробив такі висновки: краще грає той, хто правильніше 

оцінює позицію й далі розраховує варіанти; у шаховій боротьбі важливіша роль логічної 

пам’яті в порівнянні із зоровою; виявлено провідне значення «внутрішнього мовлення» в 

процесі обмірковування. У цілому А. Біне зробив висновок про те, що мислення шахістів є 

дуже складним і різноманітним [2, с.46].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виявити позитивний вплив шахів 

у шкільному освітньому процесі на становлення послідовного мислення, формування 

логічних прийомів розумової діяльності (В. Захаров, Т. Петросян, Я. Рохлін, Н. Тализіна,  

Ю. Яковлєв), уяви й оперативної пам’яті (О. Барташніков); гра в шахи розвиває довільність 

уваги, здатність здійснювати внутрішній план дій і аналіз (В. Купрашвілі, Є. Кучумова), 

рефлексії, формує креативність мислення (Р. Фергусон), пізнавальну активність  

(Є. Васюкова, В. Захаров, В. Князева), виховує посидючість, наполегливість і волю  

(Н. Крогіус), розвиває дрібну моторику дітей з наслідками церебрального паралічу  

(В. Пануш). 

У 2012 році Європейський Парламент прийняв Декларацію «Шахи в школі», в якій 

рекомендував застосовувати шахи в шкільній діяльності, оскільки вони безпосередньо 

сприяють успішності в навчанні, розвивають критичне мислення, здатність вирішувати 

проблеми і самостійно приймати рішення. Навчати шахам доцільно починати, на думку 

науковців, не раніше за молодший шкільний вік [1, с.6]. 
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Вже більше десяти років у Республіці Калмикія з першого класу діти вивчають шахи. 

При цьому число приводів до Комісії в справах неповнолітніх зменшилася, покращали 

результати з фізики, математики, загальна успішність збільшилася на 40 відсотків. За 

результатами перевірки комісії Міністерства освіти Російської Федерації саме завдяки 

вивченню шахової гри відбулися ці позитивні зміни. 

Угорський інститут педагогічних досліджень і розвитку офіційно затвердив програму 

Юдіт Полгар «Розвиваючі шахи» й рекомендував її для застосування в початкових школах 

країни з вересня 2013 року. Програма, замість викладання шахів як виду спорту, спрямована 

на поліпшення академічних навичок, логічного й творчого мислення та самостійного 

вирішення виникаючих проблем. У програмі вивчення шахів поєднано з математикою, 

читанням і письмом.  

Таким чином, найбільше розповсюдження в шкільному середовищі серед 

інтелектуальних ігор отримали шахи. Аналіз педагогічної літератури й сучасної шкільної 

практики дозволив виявити, що в Україні застосування інтелектуальних ігор залишається на 

низькому рівні. Обумовлено це відсутністю ґрунтовних психолого-педагогічних досліджень 

щодо впливу шахів на школяра; відсутності методичних рекомендацій щодо використання у 

навчально-виховному процесі; досить низьким рівнем готовності вчителів до застосування 

гри в урочній та позаурочній діяльності. 

Шахи – невід'ємна складова загальнодержавної системи фізичної культури та спорту, 

спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини. Гра в шахи – не просто пуста розвага. Деякі дуже цінні 

якості розуму, необхідні в людському житті та потрібні у цій грі, зміцнюються настільки, що 

стають звичкою, яка корисна у багатьох випадках життя [4, с. 275]. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства одночасно з трансформаціями 

у соціальному та економічному житті відбуваються значні зміни в освітньому просторі. 

Йдеться, насамперед, про підготовку висококваліфікованих фахівців, успішність реалізації 

якої залежить від рівня педагогічної культури викладачів вищої школи.  

Якість професійного становлення і розвитку особистості викладача вищої школи 

багато в чому визначає характер і долю модернізації вищої освіти, сприяючи приведенню її у 

відповідність до сучасних життєвих потреб країни. У зв’язку з цим виникає гостра 

необхідність розробки теорії і практики формування професійної культури викладача вищої 

школи. 

Педагогічна культура є частиною загальнолюдської культури. У ній найбільш повно 

відображені духовні та матеріальні цінності освіти, способи творчої педагогічної діяльності, 

необхідні для здійснення освітньо-виховного процесу. Отже, реальні потреби вищої школи 

зумовлюють підвищення інтересу науковців до проблеми педагогічної культури. 

Проблема формування педагогічної культури особистості досліджувалась у різних 

аспектах багатьма вченими. Зокрема, загальні основи розвитку професійної культури 

досліджували Н. Крилова, Н. Ничкало, Т. Саломатова, Г. Соколова та ін.; деякі аспекти 
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професійної культури педагога висвітлювали Т. Бутенко, В. Кан-Калик, Я. Коломинський,  

А. Мудрик, Г. Тарасенко та ін.; шляхи формування педагогічної культури викладача ВНЗ 

досліджували С. Вітвицька, І. Ісаєв, А. Коржуєв, С. Одарюк, В. Попков, В. Сластьонін та 

ін.Проте, незважаючи на наявність у сучасній науці значної кількості наукових праць, 

присвячених проблемі формування педагогічної культури, на сьогодні вона залишається 

однією з найбільш дискусійних. Поза увагою дослідників залишилася проблема формування 

педагогічної культури майбутнього викладача вищої школи. 

Метою статті є визначення особливостей формування педагогічної культури 

викладача вищої школи. 

Викладач вищої школи має досконало володіти педагогічною культурою, адже за 

висловом А. Дістсрвега «як ніхто не може дати іншому того, що не має сам, так не може 

розвивати, виховувати і навчати той, хто сам не розвинений, не вихований, не освічений» 1. 

Тому ще 1639 року в Сорбонні у Великій хартії університетів, сформованій з метою їх 

об'єднання, було проголошено, що вища школа є інститутом відтворення і передачі 

культури. 

Педагогічна культура викладача ВНЗ є джерелом вияву його наукової і загальної 

ерудиції, педагогічної майстерності, культури мовлення і спілкування, духовного багатства, 

проявом його творчої індивідуальності як віддзеркалення результату постійного 

самовдосконалення і саморозвитку. На наш погляд, педагогічна культура є гармонією 

культури творчих знань, творчої дії, почуттів і спілкування. 

Важливою передумовою становлення педагогічної культури викладача вищої школи є 

наявність у нього необхідних соціально-педагогічних якостей і психолого-педагогічних 

умінь. 

Серед якостей особистості викладача, визначальних у процесі формування 

педагогічної культури особливо важливим є педагогічний такт. Це – відчуття міри в процесі 

спілкування з людьми з урахуванням їхнього фізичного, і передусім психічного стану. Вияв 

педагогічного такту – важлива умова ефективності впливу педагога на вихованця. 

Педагогічний такт ґрунтується на глибоких знаннях психології студентів, їхніх 

індивідуальних особливостей.  

Тактовність є свідченням сформованості педагогічної культури викладача, 

передумовою вияву в його душі «вільних валенсій», які притягують до нього студентів. Це 

чутливий інструмент попередження міжособистісних конфліктів, яскравий показник 

педагогічної майстерності.  

Важливим змістовим модулем у структурі становлення педагогічної культури 

педагога вищої школи є комплекс психолого-педагогічних умінь: конструктивних, 

комунікативних, дидактичних, перцептивних, сугестивних, пізнавальних, організаторських, 

психотехнічних та ін. Більшість названих умінь, ґрунтуючись на комплексі соціально-

педагогічних якостей, формуються в процесі підготовки до професійної діяльності у 

навчальних закладах, а також у ході безпосередньої педагогічної праці. Цей процес досить 

тривалий, вимагає від особистості наполегливої цілеспрямованої роботи над собою2. 

Змістом професійно-педагогічної культури викладача у вищій школі є його здатність і 

прагнення до безперервної самоосвіти, самовиховання, саморозвитку, креативної 

перетворюючої діяльності, свідомого підкорення діяльності ціннісним соціокультурним 

пріоритетам, ефективного самоуправління і творчої самореалізації. 

Основними критеріями визначення рівнів сформованості культури особистості 

викладача вищої школи є оптимальність і конкретність її соціального і професійного 

самовираження, самореалізації. 

Отже, педагогічна культура є важливою сутнісною характеристикою викладача вищої 

школи, показником рівня готовності до педагогічної діяльності. Саме педагогічна культура 

генетично пов’язана з духовною і професійною культурою особистості. Сформованість 

педагогічної культури характеризує творчу особистість, яка постійно мислить, аналізує, 

шукає, творить. 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ 

ВИХОВАННЯ ГОЛОСУ АКТОРІВ-ВОКАЛІСТІВ 

Сучасна система вокально-методичної роботи у вищих навчальних закладах 

характеризується постійним оновленням. З’являються нові методи та форми навчання. З 

великої кількості нововведень після порівняльного аналізу з традиційними системами 

навчання відбираються найкращі та впроваджуються в навчальний процес. Це обумовлює 

проблему виявлення позитивних або негативних якостей (чи недоробок) нововведень в 

процесі виховання голосу майбутніх акторів. 

Неперевершену цінність мають праці з вокальної педагогіки таких відомих вчених-

вокалістів, як Л. Дмитрієв, В. Морозов, Г. Стулова, А. Менабєні, Д. Люш, М. Павлов, О. 

Полякова. В них розглядаються усі центральні проблеми формування співацьких навичок. 

Відомі дослідження у галузі постановки голосу педагогів Н. Малишевої, М. Донец-Тессейер, 

Ф. Анікєєва і З. Анікєєвої, О. Агаркова, Ю. Ковнер, Б. Васильєва, І. Алієва та інших. В них 

розглядаються питання розвитку основних вокальних навичок: звукоутворення, співацьке 

дихання, артикуляція, слухові навички, навички емоційної виразності. Більшість авторів 

доходять висновку про те, що основним критерієм оволодіння будь-якою навичкою є якість 

співацького звучання. 

Метою статті є визначення ефективності інноваційних методик вокальної школи у 

процесі виховання голосу акторів-вокалістів. 

Сучасні тенденції вокальної підготовки майбутніх акторів-вокалстів спрямовані на 

удосконалення змісту вокального навчання у ВНЗ та створенні системного підходу до 

навчально-виховного процесу, зокрема, розробки цілісного системно-методичного 

комплексу, оскільки спів ґрунтується на функціональній діяльності людського організму, 

освоїти який неможливо без усвідомленого і цілеспрямованого керування цією функцією. 

Педагогічний процес вокального розвитку акторів-вокалістів, таким чином, випливає із 

закономірностей звукової природи голосу людини, тобто фізіологічних особливостей 

організму. Проблема комплектації змісту вокальної підготовки майбутніх акторв тісно 

пов’язана із специфікою самого співу. Його опрацювання відбувається в комплексі 

(теоретичних знань і практичних вокально-технічних умінь та навичок) , оскільки теоретичні 

знання проблем вокальної педагогіки і практичний досвід застосування навчальних дій як 

механізмів педагогічного керівництва функціями голосотвірних органів перебувають у 

постійному взаємозв’язку і взаємозалежності. Таке засвоєння знань, умінь і навичок властиве 

чуттєво-емоційній сфері людини, яка характеризуєся трирівневою структурою перебігу 

психічних процесів сприйняття - підсвідомого, раціонального і духовного (Дж. Лаурі – 

Вольпі).У зв’язку з цим вокальна школа сучасності вимагає постійних іноваційних методик. 

Інноваційні методично-навчальні програми пе6редбачають шляхи удосконалення 

підготовки акторів-вокалістів: 

1). впровадження у навчальний процес інформаційно-теоретичної бази знань  

2).чіткого розподілу навчального матеріалу згідно попередньої музично-вокальної 

підготовки студентів;  
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3).впровадження т.з. « пасивної практики спостереження» для студентів різних курсів 

(«майстер-клас»,анкети,індивідуальні завдання, лекційний курс). 

4).організація самостійної роботи студентів, системи звітності публічних виступів, 

реферативних здач виконавської практики . 

Питання розвитку співацького голосу педагогів-вокалістів ще не отримало 

необхідного відображення в науково-методичній літературі, тому проблема підготовки 

спеціалістів вокально-педагогічної кваліфікації містить ряд суперечностей. Це пов’язано, 

насамперед, з браком відповідних теоретичних і практичних аспектів досліджуваної 

проблеми. Наявні методики не охоплюють всього комплексу вокальної підготовки майбутніх 

спеціалістів-музикантів, недостатньо врахована специфіка вокальної підготовки фахівців, 

необхідність оволодіння навичками усвідомленого координування вокальною діяльністю. 
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Кулініч Олена 
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РОЛЬ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Зміни останнього десятиліття в економічній, політичній, культурній сферах, суттєво 
позначилися на свідомості всіх соціальних груп і прошарків суспільства. Втрата моральних 
орієнтирів, знецінення моральних категорій призвели до негативних наслідків у суспільстві. 
Корінні зміни відбулися, насамперед, в духовно-моральному обличчі молоді. Виникла 
проблема змісту й структури духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді. І саме 
музична культура стала актуальною в процесі становлення та розвитку молодого покоління, 
формування внутрішнього світу особистості та взаємодії соціальних спільнот. 

Наукової літератури, присвяченої вивченню музичної культури в цілому, 
представлено достатньо. Проблема розвитку духовних цінностей особистості в умовах 
сучасності вивчається багатьма педагогами, психологами, соціологами. Також в роботах 
вітчизняних і зарубіжних мистецтвознавців розглядається роль музичного мистецтва у 
формуванні музичної культури і етичних якостей особистості, його функції в 
соціокультурному середовищі. 

Метою статті є визначення ролі музичної культури у формуванні духовних цінностей 
студентської молоді в умовах сучасності. 

Духовно-етична культура особистості являє собою сукупність якісних характеристик 
свідомості й самосвідомості особистості, які відображають цілісність і гармонію її 
внутрішнього світу, здатність гармонізувати свої стосунки з навколишнім світом [1, с. 261].  

В умовах сучасності проблема формування духовно-етичної культури студентської 
молоді набуває значної актуальності. Це пояснюється тим, що сучасне покоління студентів 
живе в умовах активної зміни подій суспільного життя, суперечливих тенденцій в розвитку 
суспільства, неконтрольованого потоку інформації [1, с. 260]. Студентська молодь, на думку 
вченого А. Н. Леонтьєва, є найбільш сприйнятливою до життєвих змін частиною соціуму, 
включаючи і негативні явища, оскільки підліткові норми моралі вже не діють, а нові, 
«дорослі», ще не оформилися [3, с. 232]. У результаті, такі поняття, як «моральність» та 
«аморальність» для молоді стали певною мірою розмитими. У зв'язку з цим, виховання, 
орієнтоване на формування духовно-етичної культури студентів, є однією з пріоритетних 
цілей у вищому навчальному закладі. 
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Процес формування духовно-моральної культури є важливим і складним напрямком у 
процесі підготовки фахівців університету. Виховання особистості є неможливим без 
залучення її до загальнолюдських культурних цінностей, це обумовлено потребами 
сьогодення. Саме загальнолюдські цінності можуть стати одним з факторів духовно-
морального відродження нації. 

Одним з підходів до вирішення проблеми формування духовної культури є музична 
культура, яка будучи одним із специфічних видів мистецтва, відображає дійсність за 
допомогою музичного образу, системи музичних засобів виразності і тому має свої 
особливості у формуванні загальнолюдських цінностей [2, с. 31]. Роль музичної культури у 
формуванні загальнолюдський цінностей полягає не тільки в розвитку естетичних і 
моральних потреб особистості, а й у сприянні підвищенню загального рівня її духовної 
культури. Вона має безпосередній вплив на формування духовних потреб людини, її 
моральних уявлень, інтелекту, розвитку ідейно-емоційного сприйняття та естетичної оцінки 
життєвих явищ. 

Формування музичної культури людини здійснюється в різних формах музичної 
діяльності, які мають за мету розвиток музичних здібностей людини, виховання емоційної 
чуйності до музики, розуміння і глибоке переживання її змісту. Адже відомо, що музика 
серед усіх видів мистецтв займає особливе місце завдяки її безпосередньому комплексному 
впливу на людину. Багатовіковий досвід і спеціальні дослідження показали, що музика 
впливає і на психіку, і на фізіологію людини. Специфіка впливу музики на моральність 
людини пов'язана, насамперед, з розвитком емоційно-моральної чуйності. Поєднанням своїх 
виразних засобів музика створює художній образ, який викликає асоціації з явищами життя, 
з переживаннями людини. Вона пробуджує в людині добрі почуття та високі емоції. Музика 
прагне втілити етико-естетичний ідеал – в цьому особливість її змісту та впливу на 
особистість людини [4, с. 1-4]. 

Будучи формою духовного освоєння дійсності, музика через відображення 
різноманіття життєвих явищ виконує особливе завдання художнього пізнання світу, тому 
вона займає значне місце в системі виховання різнобічної високодуховної особистості, що 
володіє не тільки різноманітними знаннями, вміннями і навичками, а й багатим внутрішнім 
світом. Здійснення цієї мети можливе лише за умови виховання стійких духовних потреб 
особистості, важливу роль у формуванні яких відіграє розвиток музичного культури людини. 

Література 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Формування особистості людини триває все життя, втім період навчання у вищий 

школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у студента закладаються 
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основи тих якостей спеціаліста, з якими він ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, де 

відбуватиметься його подальший розвиток як особистості. Тому питання особистісного 

становлення студентів в аспекті їхньої професійної діяльності має постійно знаходитися в 

центрі уваги ВНЗ. Для цього система освітнього процесу повинна бути вибудувана на ґрунті 

гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця. 

Особливості професійного становлення фахівців в різних професіях є темою багатьох 

досліджень (В.А.Бодров, Е.Ф.Зєєр, Е.А.Клімов, А.К.Маркова, Н.С.Пряжникова, 

С.Н.Чистякова). Слід наголосити, що особливої актуальності набуває проблема професійного 

розвитку особи у період навчання у вищих навчальних закладах.  

Сучасна вітчизняна психологія має в своєму арсеналі значну кількість праць, 

присвячених різним аспектам особистісного розвитку студентів у взаємозв'язку з їхньою 

професіоналізацією. В контексті специфіки студентського віку як важливої стадії розвитку 

особистості цю проблему розглядали Б.Ананьєв, Д.Дворяшин, Н.Пейсахов, О.Степанова. 

З'ясуванню сутності, етапів і детермінуючих чинників становлення особистості присвятили 

свої дослідження К.Абульханова-Славська, В.Бодров, Є.Клімов, А.Маркова.  

Метою статті є вивчення особливостей професійного становлення студентів-

першокурсників. 

Оволодіння професією в умовах вищого навчального закладу – важливий етап 

професійного самовизначення – глибокого вивчення обраної професії, першої професійної 

проби себе, зміцнення переконання в тому, що професія для життя обрана правильно, це і 

перевірка своєї особистісної зрілості, прояв дорослості і подальший особистісний ріст.  

Для юнацького віку властиво інтерес до свого майбутнього і бажання стати людиною 

сильною, самостійною, що впевнено йде по життю і домагається потрібного. Багато сучасних 

досліджень мотивів студентів у професійній освітній установі свідчать, на жаль, про 

зниження рівня мотивації до повноцінного професійного становлення. Після потрапляння в 

професійно-освітню установу потрібне осмислення своєї задачі по становленню, по втіленню 

її в чітко виражений, інтенсивно й оптимально здійснюваний процес, що повинний бути 

найважливішою і плідною частиною всього освітнього процесу. Вихідна проблема полягає в 

зародженні і всілякому посиленні мотивів до професійного становлення у студентів, у 

навмисному, свідомому і постійному «турбуванні внутрішніх джерел розвитку». Це значить, 

що кожному студенту варто постійно пам’ятати про важливість самореалізації в житті на 

основі утворення, професіоналізму, розкриття і множення своїх достоїнств при оволодінні 

професією, про борг, совість і відповідальність перед собою, батьками, майбутньою 

родиною.  

Успішний освітній процес пронизаний не тільки проявами розуму, уваги, пом’яті 

студентів, але й їхніми особистісними характеристиками – цілеспрямованістю, 

допитливістю, працьовитістю, вимогливістю до себе, організованістю. Правильно 

організована освітня установа, та, що будує свою діяльність по соціальним, психологічним і 

педагогічним законам створює усередині себе атмосферу, порівнянну з «живильним 

бульйоном», що сприяє бурхливому вирощуванню повноцінних плодів. 

Спонукати студентів до інтенсивного самостановлення повинне політичне, соціальне 

й економічне життя України, що розвивається зараз під впливом усе більшого проникнення в 

неї капіталістичних суспільних відносин. Організація розуміння задачі виховання в собі 

професіонала, становлення бажання її вирішити надзвичайно важливі, але цього мало. Не всі 

молоді люди відносяться як до професійного самоформування як змістовної і технологічної 

діяльності, що чітко розуміється, не усі знають, що і як робити. Допомога в подоланні таких 

труднощів можлива, коли у ВНЗ проводяться необхідні заходи, а студенти роблять з них 

правильні для себе висновки. 

У багатьох освітніх установах ще в період роботи з абітурієнтами, а потім і в першому 

семестрі ведеться корисна профорієнтаційна робота. Проводиться знайомство з освітньою 

установою, її історією, музеєм, бібліотеками, місцями занять спортом, читальними залами, 
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гуртожитками, вимогами до навчання, характеристиками фахівців, що випускаються, 

особливостями їхньої професійної роботи, її умовами, труднощами, можливою кар'єрою й ін.  

Абітурієнти, а іноді і першокурсники прослухують курс «Введення в спеціальність і 

оволодіння нею». їх детально знайомлять із сутністю професії або спеціальності, її умовами, 

вимогами до працюючих, кваліфікаційною характеристикою випускника і докладно з тим, як 

треба учитися: навчальними приміщеннями, місцями для самостійної роботи, де можна 

одержати потрібну книгу, консультацію, допомогу, зайнятися практичними роботами, 

спортом.  

Важливо зрозуміти, що підготовка до професії не зводиться до запам'ятовування 

знань, а зв'язана з професійним становленням особистості, методами розвитку окремих 

професійно важливих якостей. 

Таким чином, професійне становлення студента формується в умовах спеціально 

організованого навчання і включає такі показники: адекватне уявлення про зміст та характер 

майбутньої професії, знання вимог до особистості вчителя; стійкий професійний інтерес, 

який виступає основою створення позитивної внутрішньої мотивації до оволодіння 

професією; наявність певного рівня сформованості професійно важливих якостей 

(комунікабельність як вміння встановлювати та підтримувати контакт, уміння слухати та 

розуміти іншу людину, емпатія як основа гуманістичної спрямованості, навички рефлексії, 

адекватна самооцінка, емоційна стійкість та суб'єктність). 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПТНЗ 

АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ  

Якість підготовки майбутніх спеціалістів залежить не лише від змісту освіти, методів і 

прийомів навчання, але й від характеру пізнавальної діяльності, який вдосконалюється 

шляхом постійного тренування.  

Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є: особистісна 

орієнтація освіти, постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації 

навчально-виховного процесу, впровадження освітніх інновацій та інформаційних 

технологій.  

Отже, перед системою освіти в цілому та викладачами зокрема постає потреба якісних 

змін у підготовці спеціалістів та виникає необхідність впроваджувати в навчальний процес 

такі форми, прийоми, методи і засоби навчання, які максимально інтенсифікують навчальний 

процес та сформують активну, творчу (креативну), свідому особистість.  

Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів цікавить  

багатьох науковців. Ідея формування та активізації пізнавальної діяльності студентів у 

процесі навчання висунута ще за часів Сократа, розроблена у творах  

Я.А. Коменського, І.Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В.О.Сухомлинського, К.Д. Ушинського та 

ін.  

Вона не втратила своєї актуальності й донині. Вагомі напрацювання у вивченні 

індивідуальних особливостей, творчих здібностей особистості, пізнавального інтересу, 

самостійного отримання знань через постановку пізнавальних задач мають такі вчені-

педагоги як В.І. Бондар, Н.Г.Ничкало, В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко та ін. 

Сьогоднішній світ - це візуально орієнтований світ, світ віртуальних можливостей та 

інформаційних технологій. Тому телебачення і відео стали цікавити аудиторію не лише в 

якості розваги, але і активно використовуватися з пізнавальною метою у всіх сферах 

людської діяльності, в тому числі й в освіті.  
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Проблемі застосування технічних засобів в процесі навчання присвячені праці  

С.І. Архангельського, В.П. Беспалька, Л.П. Прессмана, Г.Ф.Суворої, Л.В. Чашко,  

М.М. Шахмаєва та ін.  

Метою статті є теоретичне обгрунтквання ролі аудіовізуальних засобів навчання в 

активізації пізнавальної діяльності студентів. 

Навчальний процес – це складна педагогічна система, кожний компонент якої 

спрямований на формування високопрофесійної особистості та розвиток її творчих 

здібностей.  

Активність кожного студента на всіх рівнях залежить від активізації навчального 

процесу в цілому, а навчальний процес - від особистості викладача, його вміння відповідним 

чином організовувати навчальну діяльність. Управління активністю студентів зазвичай 

називають активізацією. Активізація навчально-пізнавальної діяльності – це така організація 

пізнавального процесу, за якою навчальний матеріал стає предметом активних дій суб’єкта 

навчання. Активізацію можна визначити як постійний, безперервний процес стимулювання 

студентів до енергійного, цілеспрямованого вчення, подолання пасивної і стереотипної 

діяльності, спаду і застою у розумовій діяльності.  

Головна мета активізації - формування активності студентів, підвищення якості 

навчального процесу, який спрямований на засвоєння емоційно - ціннісного досвіду, 

забезпечення адаптації особистості до соціального оточення, а також сприяння 

самореалізації та розкриттю професійного потенціалу особистості. На даний час 

використовуються різні напрями активізації пізнавальної діяльності, що включать 

різноманітність форм, методів, засобів навчання, виправданий і свідомий вибір яких за умов 

умілого та педагогічно правильного поєднання суттєво впливає на ефективність навчальної 

діяльності, стимулює активність і самостійність студентів. Успіх навчання в решті-решт 

визначається ставленням студентів до навчання, їх прагненням до пізнання, усвідомленням і 

самостійним оволодінням знаннями, уміннями та навичками, їх пізнавальною активністю. 

Сучасні технічні засоби дозволяють переконливо і дохідливо в короткий відрізок часу 

розкрити зміст складних явищ, сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів.  

Аудіовізуальні засоби навчання займають особливе місце серед інших засобів 

навчання і мають найбільш сильний навчальний вплив, оскільки забезпечують образне 

сприйняття досліджуваного матеріалу і його наочну конкретизацію у формі найбільш 

доступною для сприйняття і запам'ятовування; є синтезом достовірного наукового викладу 

фактів, подій, явищ з елементами мистецтва, оскільки відображення життєвих явищ 

відбувається художніми засобами (кіно - і фотозйомка, художнє читання, живопис, музика та 

ін.).  

Основний матеріал дається викладачем, а технічні засоби полегшують працю 

викладача і студентів. Такий спосіб застосування технічних засобів в даний час є найбільш 

поширеним і в майбутньому знайде ще більш широке застосування.  

Аудіовізуальні засоби навчання є ефективним джерелом підвищення якості навчання 

завдяки яскравості, виразності та інформативної цінності зорово-слухових образів, так як 

відтворюють ситуації спілкування і навколишню дійсність.  

Таким чином, успішне викладання не мислимо без стимулювання активності 

студентів у процесі навчання. Компонент стимулювання не обов'язково слідує за 

організацією. Він може передувати їй, може здійснюватися одночасно, але може і 

завершувати її. Основними чинниками активізації навчального процесу є індивідуальний та 

диференційований підходи, розвиток творчої особистості студента за рахунок використання 

в навчальному процесі мультимедійних технологій та комп’ютерної техніки, прикладних 

програм, засобів моделювання, наочних елементів, постановки проблемних питань, 

відтворення виробничих ситуацій та презентації висновків, демонстраційного експерименту, 

постійної індивідуальної роботи з новою літературою та аудіовізуальними матеріалами. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

В умовах нової освітянської парадигми, підготовка педагогів нового типу стає 
найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але і всієї вітчизняної культури, її 
інтеграції в загальнолюдське та європейське співтовариство. Соціальна ситуація, що 
склалась, якісно по-новому ставить проблему підготовки педагогічних кадрів, вимагає 
наукового переосмислення цінностей системи, формування професійно-значущих якостей 
вчителя, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому 
закладі освіти.  

Проблемі формування професійних якостей фахівців завжди приділялась належна 
увага, зокрема: концептуальним засадам професійної підготовки майбутніх фахівців 
(В.Андрущенко, А.Лігоцький, О.Мороз, Л.Хомич); підготовці майбутніх фахівців у контексті 
особистісно-орієнтованої освіти (Г.Балл, І.Бех, В.Рибалка), дослідженню шляхів формування 
та розвитку особистості педагога (В.Кан-Калик, О.Киричук, С.Сисоєва, Т.Сущенко). 

Метою статті є розгляд особливостей професійно важливих якостей майбутніх 
педагогів. 

Під професійно важливими якостями розуміються індивідуальні якості суб'єкта 
діяльності, що впливають на ефективність діяльності і успішність її освоєння. До професійно 
важливих якостей відносяться і здібності, але вони не вичерпують всього об'єму професійно 
важливих якостей [1]. 

При всій своєрідності комплексів професійно важливих якостей в різних видах 
професійної діяльності можна, проте, назвати ряд особистісних якостей, виступаючих як 
професійно важливі практично для будь-якого виду професійної діяльності. Це перш за все 
відповідальність, самоконтроль, професійна самооцінка, що є важливим компонентом 
професійної самосвідомості, і декілька більш специфічні емоційна стійкість, тривожність, 
відношення до ризику. 

Для професійної психології дуже важливим є той факт, що особливості нейродінамікі 
роблять істотний вплив на формування професійно важливих якостей особистості. Відомо, 
що слабкість нервових процесів породжує підвищену тривожність, емоційну нестійкість, 
знижену активність в діяльності і так далі. Для осіб з дуже високими показниками сили 
нервової системи підвищена вірогідність встановлення негнучкої неадекватно високої 
самооцінки. 

Важлива роль самооцінці в професійній діяльності підтверджена у ряді робіт. 
Загальна успішність діяльності негативно корелює з неадекватністю самооцінки і з її 
нестійкістю. У декілька меншому ступені ця закономірність виражена у початківців, 
особливо в період професійної підготовки. У міру зростання професіоналізму на перший 
план виходить уміння професіонала на основі минулого досвіду оцінити свої можливості в 
тих або інших умовах діяльності; роль же емоційного компоненту знижується і 
актуалізується лише в екстремальних умовах. Самооцінка багато в чому визначає 
формування цілого ряду професійно важливих якостей.  

Емоційна стійкість як здатність зберегти оптимальні показники діяльності при впливі 
емоційних чинників також багато в чому залежить від особливостей самооцінки. Вона тісно 
пов'язана з тривожністю – властивістю, істотно обумовленою біологічно. Обидві ці якості, 
що розглядаються іноді як властивості темпераменту частіші, - як особистісні 
характеристики, професійно значущі в багатьох видах діяльності, і регулярній професійній 
діяльності, що відзначається в багатьох видах. 

Серед власне особистісних властивостей найчастіше згадується як універсальна, 
професійно важлива якість – відповідальність. Відповідальність розглядається рядом авторів 
як одна з властивостей, що характеризує спрямованість особистості, впливає на процес і 
результати професійної діяльності перш за все через відношення до своїх професійних 
якостей. 
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Ще одна важлива якість – толерантність. Це терпимість до іншого, готовність 
приймати різні вияви людей без агресії і роздратування. Адже педагог працює з різними 
людьми, при цьому для ефективної роботи дуже важливе безоціночне сприйняття людини. 

Творча інтуїція. Далеко не в усіх випадках педагогу вдається зробити висновки на 
основі логічного аналізу даних. Часто йому доводиться діяти в ситуаціях, коли одних даних 
явно не вистачає, інших, навпаки, надто багато (так що неможливо їх відрефлексувати), або 
вони дуже суперечливі. Де безсилий логічний аналіз, там може допомогти інтуїтивний 
пошук. 

Отже, існують особистісні якості, які необхідні майбутнім педагогам, і такі, що 
потрібні для виконання окремих функцій. Серед професійно важливих якостей майбутніх 
педагогів можна назвати і такі уміння як ясно виражати свої думки і вміння чути і розуміти 
іншого, доброзичливість та низьку агресивність, гнучкість мислення, емпатію та ін. 
Формування професійних якостей студентів в процесі навчання буде ефективним, якщо 
найповніше враховувати не лише їхній наявний рівень особистісного розвитку, а й 
перспективи професійного становлення. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ 

ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Актуальність розгляду теми обґрунтована тим, що сучасній освітній політиці, в тому 

числі в галузі навчання іноземним мовам, встановилася спрямованість на підготовку 
автономної особистості, здатної до безперервного процесу освіти, до саморозвитку та 
самовдосконалення протягом усього життя. У зв’язку з цим особлива увага приділяється 
питанням формування особистості в процесі професійної підготовки. Особлива увага 
приділяється питанню самовизначення, суть якого полягає у виявленні та затвердженні 
індивідуальної позиції у проблемних ситуаціях, коли людина опиняється перед вибором і 
повинна приймати екзистенційні чи прагматичні рішення [2]. Тому одним з найважливіших 
завдань вищої школи є якість підготовки майбутнього фахівця.  

Метою статті є висвітлення результатів теоретичного аналізу проблеми підготовки 
майбутніх спеціалістів з іноземної мови в процесі їх професійного навчання. 

У сучасній психології є досить багато досліджень, присвячених різним аспектам 
особистісного розвитку студентів, проблем професійного становлення. Ці питання 
розглядалися в контексті проблеми розвитку особистості фахівця в період навчання у 
вищому навчальному закладі (Е. Ф. Зєєр, І. О. Зимня, Є. О. Климов, Н. Ф. Тализіна та ін); 
виявлення сутності, етапів та детермінуючих факторів становлення професіонала та суб'єкта 
діяльності (В. О. Бодров, Є. О. Клімов, А. К. Маркова). 

Дослідники професійного самовизначення, що стоять на позиціях гуманістичної 
«розуміючої» психології включають розвиток особистості в сферу професійної орієнтації (Е. 
О. Клімов, І В. Дубровіна, М. С. Саввіна, М. С. Пряжніков). Вони прагнуть висунути на 
перший план активність, самореалізацію та мотивацію особистості, яка стимулює розвиток 
суб'єкта праці [1]. 

Для вивчення творчої особистості та побудови її психологічної моделі важливий 
інтегральний підхід, який розглядає людину в єдності його тілесних, фізичних і духовних 
характеристик, і, як показує аналіз, поки не реалізований в сучасних дослідженнях. Найбільш 
суттєві підходи до такого рішення проблеми намічає гуманістичний напрямок досліджень 
вітчизняних і зарубіжних авторів (В. П. Зінченко, М. С. Каган, А. К. Маркова, Ю. М. Орлов, 
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І. М. Румянцева, В. В. Рижов, В. Д. Шадріков, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм, Д. Шейлз та 
ін.) Високо продуктивною в цьому плані є концепція особистості як системи потенціалів в 
рамках загального системного підходу до вивчення людини (М. С. Каган).  

Творчий потенціал представлений в особистості спеціаліста системою творчих 
комунікативних та іншомовних здібностей, в тому числі творчого іншомовного мислення, 
творчого використання емоційних ресурсів (емоційна креативність, натхнення).  

Професійний розвиток невід’ємний від особистісного – в основі і того й іншого 
лежить принцип саморозвитку, що детермінує здатність особистості перетворювати власну 
життєдіяльність у предмет практичного перетворення, що приводить до вищої форми 
життєдіяльності особистості – творчої самореалізації. Об'єктом професійного розвитку і 
формою реалізації творчого потенціалу людини в професійній праці є інтегральні 
характеристики її особистості: спрямованість, компетентність, емоційна та поведінкова 
гнучкість. Ці характеристики є психологічною основою, необхідною у всіх видах діяльності 
[3].  

Проблема самосвідомості є, перш за все, проблема визначення свого способу життя. 
Узагальнюючи, можна виділити два способи існування людини. Перший – це життя, яке не 
виходить за межі безпосередніх зв'язків, у яких живе людина; та усіляке його ставлення – це 
ставлення до окремих явищ життя, а не до життя в цілому. Другий спосіб існування виводить 
людину за його межі, він пов'язаний з появою ціннісно-смислового визначення життя. 
Спеціаліст, для якого характерний другий спосіб існування, здатний до постійного 
експериментування, що розуміється як пошук, творчість, можливість вибору. 

До основних психологічних аспектів особистісного розвитку студента в процесі 
професійного навчання слід віднести: рефлексивну самоорганізацію; проблематізацію 
досвіду діяльності; підтримка особистісно-орієнтованого розвитку. 

Теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень показав наявність високо 
продуктивних ідей - передумов вивчення і розвитку творчої особистості майбутнього 
спеціаліста. Найважливішим положенням є пріоритет опори на внутрішній особистісний 
потенціал студента, його особистісний вибір і відповідальність за нього. Виявлено 
недостатню розробку питань, що стосуються понять професійної, комунікативної, емоційної 
і духовно-моральної креативності, їх структури, функцій та механізмів розвитку в підготовці 
майбутніх фахівців з іноземної мови, відсутність теоретичних узагальнень творчої 
особистості майбутнього спеціаліста з іноземної мови.  
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КАТЕГОРІЇ “ЦІННОСТІ” ТА “ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ”  

В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ  

Проблемі цінностей та сенсу життя належить важливе місце у всіх філософіях, 

релігіях, творах художньої літератури, педагогічних течіях. Гуманістичні цінності - доброта, 

патріотизм, милосердя, працелюбність, щирість та вірність мають першорядне значення 

серед особистісних якостей людини. Ці якості необхідні кожній людині в суспільстві для 

того, щоб узгоджувати власні потреби і прагнення із потребами і прагненнями оточуючих 

людей. 
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Метою статті є висвітлення результатів теоретичного аналізу категорії “цінності” та 

“ціннісні орієнтації” в сучасній теорії виховання.  

Згідно з філософією цінностей, сутність людини може бути представлена системою 

цінностей, що склалася у неї, спонукає до дій і стає головним орієнтиром у виборі цілі 

власної діяльності. Така система цінностей складається, з одного боку, в залежності від 

оточуючої дійсності, з другого – від соціальної сутності людини та її залежності від духовно-

моральних, економічних і політичних суспільних відносин, а з третього – від зв’язку людини 

з надособистісними, загальносвітовими, вищими духовними цінностями, що існують 

трансцедентально. 

Важливою категорією у вивченні проблеми цінностей є поняття ціннісні орієнтації, 

зокрема взаємозв’язок цінностей та ціннісних орієнтацій. Термін “ціннісні орієнтації ” 

частіше вживається у соціальній психології і означає: 1) ідеологічні, політичні, моральні, 

естетичні та інші основи оцінок суб’єктом навколишньої дійсності, а також орієнтації в ній; 

2) спосіб диференціації об’єктів індивідом за їх значущістю Виховання людини можна 

розглядати як керування становленням або зміною її ціннісної орієнтації [1, 2]. 

Керування становленням або зміною ціннісної орієнтації, а також трансформацію 

цінності у ціннісну орієнтацію можна розглядати як процес виховання людини 

(В.Г. Алексєєва, Л.М. Архангельский, Ф.Е. Василюк, С.У. Гончаренко, О.Г. Здравомислов, 

Є.Б. Манузина, О. Норов, К. Роджерс, В.А. Ядов). 

Реалізація людиною ціннісної орієнтації також залежить від внутрішніх та зовнішніх 

суспільних відносин, економічної та соціально-політичної будови суспільства, системи 

цінностей такого суспільства, матеріальних і духовних благ, перспектив подальшого 

суспільного розвитку. 

Так у багатьох філософських концепціях виділяються абсолютні та відносні, 

об’єктивні та суб’єктивні, ідеальні та реальні, індивідуальні та соціальні, зовнішні та 

внутрішні цінності. Інший підхід характеризує ціннісні орієнтації особистості як, 

непов’язаний з актуальним напруженням чи ситуацією, аспект мотивації, що співвідноситься 

з культурними або особистісними стандартами. Ще один підхід визначає орієнтацію як цілу 

систему установок, у світлі якої індивід сприймає ситуацію і обирає відповідний спосіб дії.  

Аналіз наукових джерел показав, що ціннісні орієнтації – це порівняно стійкі 

відношення людини та сукупності матеріальних, соціальних, духовних благ, ідеалів, що 

виступають у якості предметів, цілей та засобів, для задоволення потреб життєдіяльності 

людини. Визначено, що ціннісні орієнтації також виконують певні соціальні функції: 

прилучають людину, до системи норм і цінностей відповідного соціального середовища, 

сприяють самоствердженню особистості та реалізації її талантів; забезпечують 

систематизацію знань, норм та стереотипів людини, сприяють гармонізації її внутрішнього 

світу. 

Існує підхід до цінності як до феномену, що виникає в об’єктно-суб’єктному 

відношенні. Цінність розуміється як значення об’єкта для суб’єкта, а її оцінка стає емоційно-

інтелектуальним виявленням цього значення суб’єктом. Визначається розходження між 

цінністю і предметом як носієм цінності, вказуються основні цінності: правові, політичні, 

релігійні, естетичні; моральні, екзистенціальні і художні. Істотним є визначення двох рівнів 

моральних цінностей – міжособистісного та індивідуально-колективного. 

Цінності, об’єктом і суб’єктом яких є представники людського суспільства, відносять 

до моральних. Формування моральних цінностей розглядають як ряд психічних процесів 

особистості – від формування потреб і мотивів, цілей та оцінок до формування якостей 

моральної особистості. Зміст цінності визначається потребою, бажанням, інтересом, 

моральною оцінкою, важливою стороною якої є емоційне переживання. Оцінка, ціннісні 

диспозиції, мотиви складають ціннісне ставлення, внаслідок усвідомлення цінностей у 

людини формується ціннісно-оціночне судження, яке закріплюється у вигляді певної 

соціальної норми. Незадоволена свідомість створює ціннісні ідеали, які виступають 

збудниками людської діяльності [3]. 
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Таким чином, термін “ цінність ” належить до загальнонаукових понять і є однією з 

базових категорій осмислення процесів соціального буття та розвитку особистості. Ціннісні 

орієнтації мають суб’єктивний характер і виступають як компонент структури особистості та 

показник рівня розвитку її свідомості. Вони формуються в процесі соціального розвитку і 

професійної діяльності, узагальнюючи знання та досвід, накопичені особистістю в процесі 

життя.  
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТА  

В ПРОЦЕСІ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Радикальні зміни всіх сторін життя суспільства в Україні, стали причиною 
виникнення цілого ряду гострих проблем, окреме місце серед яких займають проблеми 
молоді, як особливої соціально-демографічної групи. 

Проблемна ситуація в українському суспільстві сьогодні полягає в неоднозначності 
методів, що сприяють розвитку у молоді затребуваних в майбутньому якостей, навичок, 
умінь і компетенцій.  

Існуючий стан нестабільності в суспільстві не дозволяє студентам визначити напрями 
ефективного застосування отриманих сьогодні знань у майбутньому. Більша частина молоді 
на етапі студентства присвячує свій час саме дозвіллєвим заходам, намагаючись не думати 
про подальший вибір життєвого шляху. 

Молоді люди в числі основних цінностей називають дозвілля, в області якого 
реалізуються їх соціокультурні інтереси. Саме в просторі дозвіллєвої діяльності найбільш 
чітко проявляються зміни суспільної свідомості, пов’язані з формуванням нової системи 
ціннісних орієнтацій, руйнуванням традиційних норм і цінностей. 

Дозвіллєва діяльність студентської молоді, переважні її форми, справляють істотний 
вплив на становлення ціннісних орієнтацій студентства, його інтеграцію в різні сфери 
суспільного життя. Слід зазначити, що саме дозвілля в даний час виступає в якості основної 
сфери вторинної соціалізації сучасної молоді, в тому числі, і молоді студентської. Багато в 
чому це обумовлено тим, що традиційні інститути соціалізації, освіта і сім’я, не виконують в 
повному обсязі свою функцію соціалізації молоді. 

Але, тема дозвілля, дозвіллєвої діяльності в нашій країні не втрачає своєї 
актуальності. Навпаки, ця проблема обростає все більшими протиріччями й ускладнюється. 
Ці протиріччя зумовлені насамперед невідповідністю між сутністю дозвілля, культурно-
дозвіллєвої діяльності й існуючими в реальній дійсності формами і методами проведення 
дозвілля [1, с.2.]. 

В основі змісту дозвілля не тільки відпочинок і розваги, а і вирішення життєвих 
проблем. В процесі дозвіллєвої діяльності йде активний процес самопізнання, самореалізації, 
самовираження.  

Студентська молодь - це соціальна група, життєдіяльність якої характеризується: 
активним вступом у самостійне життя, включеністю в нові соціальні відносини, формування 
світогляду, духовного обличчя, становлення характеру. 

У процесі виховної роботи, в рамках студентського дозвілля, створюються оптимальні 
умови для формування у студентів моральності і працьовитості, розвитку загальної культури 
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і творчої обдарованості, реалізації інтелектуального і творчого потенціалу. Основні потреби 
цієї вікової групи: спілкування, вибір професії і майбутнього супутника життя, емоційна 
розрядка і відпочинок, участь у соціально-значимих подіях і можливість самостійного 
вирішення проблем. Чим ширше і різноманітніше поле дозвіллєвої діяльності, тим 
позитивніші і благотворніші її результати. 

Розвиток особистості студента у вузі переслідують такі цілі: підвищення рівня її 
компетентності у прийнятті рішень, у послідовному і відповідальному здійсненні своїх 
цілей; вміння співпрацювати, спілкуватися, відпочивати з іншими людьми; формування 
здібностей до самоконтролю, самооцінки, рефлексії; забезпечення емоційних переживань 
радості життя, самозадоволення, впевненості у власних силах; орієнтація на вибір 
позитивного способу життя; розвиток конкретної індивідуальності, того особливого, 
неповторного, що закладено в кожній людині від природи та придбано їм у життєвому 
досвіді. 

Для здійснення цих цілей вибираються адекватні засоби і форми: включення в різного 
роду творчу діяльність (художню самодіяльність, свята); підтримка молодіжної субкультури 
в рамках створення реального включення в різного роду творчу діяльність культурно-
творчого процесу; залучення до збереження природи, народно-прикладної творчості; участь 
у благодійній діяльності; підтримка діяльності студентських громадських організацій; 
освоєння діалогового спілкування та особистісна взаємодія у навчальній групі, на курсі, 
факультеті, у вузі в цілому. 

Отже, культурно-дозвіллєве середовище як самокоштовне явище являє собою 
органічну єдність предметного оточення і процесу діяльності, активної участі в ньому 
людини і несе в собі певне значеннєве навантаження. Створюючи стійке культурно-
просторове середовище, культурно-дозвіллєве середовище виступає в ролі простору для 
діяльності, де здійснюються переживання ціннісного стану, що виявляє собою культуру і 
духовні цінності. Це, в свою чергу, є основою особистості і її способу життя [1, с.46.]. 

Виховна робота вузу буде носити більш цілеспрямований і плановий характер в тому 
випадку, якщо буде систематизована сфера дозвілля у вузі. Що має на увазі більш тісний 
контакт і спадкоємність між різними його аспектами і структурами.  

Таким чином, соціальна активність студента в процесі дозвіллєвої діяльності має 
потенціал для розвитку соціальної компетентності студента: орієнтація на вибір позитивного 
способу життя, самостійне прийняття рішень, здійснення цілей, вміння співпрацювати з 
іншими людьми, емоційне переживання радості життя, здатність до самоконтролю, 
самооцінки, рефлексії , впевненості у власних силах та розвитку індивідуальності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ 

Соціально-економічні зміни в сучасному суспільстві супроводжуються глибокими 

змінами в системі освіти. Це явище вносить корективи в теорію й практику навчально-

виховного процесу. Учитель є головною діючою особою будь-яких педагогічних 
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перетворень. Більшість педагогів виявилося не готовим розробляти й впроваджувати сучасні 

технології, нові форми й засоби навчання, тобто професійно організовувати інноваційну 

діяльність. При всій розмаїтості концептуальних, змістовних, організаційних, методичних і 

фінансових проблем, які доводиться вирішувати при перебудові системи освіти, 

центральною залишається проблема готовності вчителя до застосування інновацій у практиці 

навчання. 

На сьогоднішній день виконано ряд робіт з педагогічної інноватики. Так, у роботах 

А.М. Вороніна, В.П. Кваши, Н.В. Коноплиной, Л.Г. Родіонової розглядаються проблеми 

керування інноваційними процесами в освіті. Проблемі підготовки майбутніх учителів до 

застосування інноваційних технологій навчання присвячені праці М.І. Морозової,  

Ю.І. Рудинової. Закономірності розвитку творчого потенціалу вчителів в процесі освоєння 

педагогічних інновацій вивчені в роботах Л.Ф. Квітової, Л.В. Мещерякової. 

В останні роки розглянута проблема стала однією з найбільш актуальних у сфері 

вищої освіти. Від її рішення багато в чому залежить удосконалювання всього навчально-

виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості студентів, створення передумов 

для широкого застосування випускниками вузів своїх творчих сил, здібностей . 

Метою статті є розкриття особливостей готовності майбутнього вчителя до 

інноваційної діяльності в школі. 

Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності здійснюється в 

процесі загальної професійної підготовки й має загальні з нею компоненти. 

У спробі визначити сутність готовності до інноваційної діяльності ми виходили з 

даних аналізу літератури по проблемі готовності до діяльності. В основі будь-якої діяльності 

лежить готовність до її здійснення. Р.С. Нємов визначає готовність до того або іншого виду 

діяльності як «цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, 

відносини, мотиви, почуття, вольові й інтелектуальні якості, установки, настроєність на 

певне поводження» [2, с. 237]. У цілому, як відзначає В.П. Безухов [1], на сучасному етапі 

розвитку теорії немає єдиної точки зору щодо поняття «готовність особистості до 

діяльності». 

Аналіз наукової літератури дозволяє нам розглядати готовність до застосування 

інноваційних технологій як вихідну умову ефективності інноваційної діяльності, що інтегрує 

в собі особистісні й професійні аспекти життєдіяльності вчителя. Вивчення літературних 

джерел показало, що проблема практичної готовності майбутнього вчителя до інноваційної 

діяльності детально не вивчена. 

Можна припустити, що готовність до інноваційної діяльності має загальні властивості 

готовності людини до педагогічної діяльності, але їй властиві певні особливості, які дають 

підставу розглядати її як специфічний вид професійної готовності. 

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми дозволяє намітити ряд підходів до 

проблеми готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в школі. Найбільш 

пріоритетними з них, на наш погляд, є діяльнісний, проблемний, моделюючий і 

індивідуально-творчий підходи. 

Діяльнісний підхід вимагає спеціальної роботи з вибору й організації діяльності, що 

припускає вибір мети, планування роботи, її організацію й регулювання, контроль, 

самоаналіз і оцінку результатів. Діяльнісний підхід засвоєння знань і вмінь відбувається за 

допомогою мотивованого й цілеспрямованого рішення завдань.  

Для розвитку рефлексивного компонента готовності студентів до інноваційної 

діяльності в школі необхідне використання в процесі підготовки проблемного підходу, за 

допомогою якого розвиваються здатності до творчого рішення різноманітних навчально-

виховних завдань, що вимагають актуалізації знань, аналізу, уміння бачити за окремими 

фактами явище. 
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Без спеціальної підготовки й знань успішна педагогічна творчість неможлива, тому 

невід'ємною частиною готовності майбутнього вчителя до застосування інноваційних 

технологій є індивідуально-творчий підхід. Тільки ерудований, педагог, який має спеціальну 

підготовку на основі глибокого аналізу можливих ситуацій і усвідомлення сутності 

проблеми, за допомогою творчої уяви здатний знайти нові оригінальні шляхи рішення 

педагогічних завдань. 

Створити реальний шкільний процес у стінах ВНЗ не можна, але є можливість 

імітувати його за допомогою моделюючих ситуацій. Перебороти розриви між теоретичними 

знаннями й практичними вміннями можливо за допомогою моделюючого підходу, 

заснованого на включенні в навчально-виховний процес вузу особливого виду педагогічних 

завдань, що відтворять ситуації майбутньої професійної діяльності. 

Отже, провівши аналіз літературних джерел, присвячених розробці питань готовності 

майбутнього вчителя до інноваційної діяльності, можна зробити висновок про те, що 

необхідно переосмислити сутність участі вчителів в інноваційному процесі й внести зміни в 

зміст їхньої професійної підготовки. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА 

Професійна діяльність у будь-якій сфері вимагає певних знань та вмінь. Не є 

виключенням і професія актора. Навчання і виховання актора у різні історичні періоди 

здійснювалися відповідно до вимог людських потреб, адже театральна педагогіка 

розвивалася у тісному зв`язку із розвитком мистецтва театру, яке у всі часи впливало на 

формування морально-етичних норм людського суспільства. Розвиток творчого потенціалу 

особистості є одним із найактуальніших завдань сучасного суспільства, яке перебуває на 

етапі глобальних перетворень в системі освіти України, інтеграції у світовий освітній 

простір.  

Аналіз наукової літератури з теми дослідження дає змогу стверджувати, що проблема 

формування творчого потенціалу розглядалася у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях з 

позиції професійної підготовки майбутнього педагога. Так, філософський аспект творчості 

розглядали у своїх працях Ю. Бородай, М. Данилов, К. Кедров, О. Коршунов та ін. 

Психологічні основи цієї проблеми викладені в працях Д. Богоявленської, Д. Ельконіна, 

Я. Пономарьова, С. Рубінштейна та ін. Педагогічний аспект проблеми формування і розвитку 

творчої активності розглядається в працях В. Андрєєва, Д. Вількєєва, Н. Кичук,  

М. Махмутова, І. Родак, С. Сисоєвої, Т. Шамової та ін.  

Разом з тим, позитивно оцінюючи здобутки вищезазначених науковців, слід 

зауважити, що проблема формування творчого потенціалу майбутніх акторів поки 

залишається висвітленою частково, існуючі роботи в даній галузі розкривають лише деякі 

шляхи вдосконалення підготовки студентів, однак бракує системних досліджень в наукових 

працях з проблеми підготовки майбутнього актора як творчого спеціаліста, в яких би 

вивчалися специфічні прояви творчої активності в умовах музично-сценічної діяльності. 

Метою статті є визначення особливостей розвитку індивідуального творчого 

потенціалу майбутнього актора. 



 307 

Творчий потенціал складається з системи загальнокультурних і професійних знань, 

гуманітарного світогляду, на основі яких будується й регулюється його діяльність, 

розвиненого почуття нового, високого ступеня розвитку творчого мислення, його гнучкості, 

оригінальності, здатності швидко змінювати прийоми дій відповідно до нових умов.  

Перед педагогікою сьогодні, поряд із традиційними завданнями, постають завдання 

творчого розвитку особистості, де кожна людина набуває особливої цінності та значущості, і 

в першу чергу унікальністю свого існування. Висока якість професійної підготовки актора, 

його вміння володіти своїм тілом, емоціями, голосом, як інструментом для самовираження, 

цінувалося у всі періоди розвитку театрального мистецтва.  

Найважливішим завданням професійного навчання є: навчити актора створювати в 

собі необхідні умови для творчого процесу, навчити звільнятися від внутрішніх та зовнішніх 

перепон, що лежать на шляху до органічного існування на сцені, прокладати собі шлях до 

самостійної творчості.  

Серед багаточисленних засобів розвитку творчості, творчого потенціалу студента 

надзвичайно велика роль належить мистецтву, яке є взірцем творчої натхненної діяльності. 

Вплив мистецтва на формування духовної культури молоді зумовлений самою природою 

мистецтва, сутність якої виводиться із цілісного і обов’язкового художнього відображення 

світу і залежить від тих новоутворень, які зв’язані з особливостями художнього сприймання 

оточуючого середовища. Усі види мистецтва втілюють художньо-естетичне бачення світу, 

розвинену уяву і фантазію, образне мислення, без яких неможлива будь-яка творчість. 

Творчий потенціал особистості - складна структура, що включає емоційну культуру, 

систему культурологічних, професійно-педагогічних знань, широку загальнокультурну 

ерудицію, генетичне задане обдарування, гуманітарний світогляд, образне мислення, 

здатність моделювати різноманітні способи творчої діяльності. Творчий потенціал 

розвивається поступово, поетапно, через збагачення творчого досвіду, систематичне 

спрямування на творчу діяльність, виховання потреби у творчості. 

Ряд дослідників, що займалися проблемою творчого потенціалу особистості, 

спробували класифікувати показники, об’єднати їх у блоки й скласти інтегральні структури 

творчого потенціалу. Так, О. Матюшкін виділяє синтетичну структуру творчої 

обдарованості, яка, на думку вченого, співпадає з основними структурними елементами, що 

характеризують творчий розвиток людини [1]. Л. Сохань та В. Тихонович виділяють 

наступні сутнісні характеристики творчого потенціалу: багаторівневість змісту; 

біологічність; соціальність; системність [2]. 

Отже, кожна особистість має яскраво виражений індивідуальний творчий потенціал, 

ефективним засобом розвитку якого є мистецтво. Різні його види сприяють включенню 

особистості у процес співтворчості з митцем (сприйняття твору, його естетична оцінка, 

естетичне судження). 

Безпосередня художньо-творча діяльність (участь у драматизації, творчих художніх 

колективах) успішно сприяє розвитку образності мислення, прагненню до творчості як 

універсальної якості особистості. 

Таким чином, вплив мистецтва на розвиток творчого потенціалу особистості 

обумовлений всією організацією педагогічного процесу, внаслідок якого формуються творчі 

здібності, виховується творче мислення, розвивається творчий потенціал. 

Література 

1. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество / А.М. Матюшкин. – М.: МОДЭК, 
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ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що 

передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка 

здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних занять, без участі викладача, так і під 

його безпосереднім керівництвом. У контексті сучасної системи навчання самостійна робота 

домінує серед інших видів навчальної діяльності студентів після практичної підготовки та 

дозволяє розглядати накопичувані знання як об’єкт власної діяльності студента.  

Фізична культура є багатофункціональним феноменом життя сучасного суспільства, 

який виконує ряд важливих соціальних функцій. У процесі фізичного виховання 

забезпечується відповідний рівень життєво важливих рухових навичок та необхідних 

фізичних якостей. Регулярні заняття певними видами спорту та фізичними вправами, 

правильне їх використання в режимі навчання сприяють удосконаленню низки необхідних 

якостей розумового розвитку. Все це реалізується лише за умови наукової організації 

навчальної діяльності студентів, залученні їх до активної самостійної роботи, самоосвіти і 

фізичного самовдосконалення 

Питанню організації самостійної роботи студентів приділяли значний інтерес багато 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Самостійна робота визначається як форма організації 

навчання досліджується Ю. Бабанським, М. Дяченком, І. Лернером, В. Сиротюком та ін.; 

проблему самостійної роботи студентів та її впливу на розвиток особистості досліджували 

 В. Буряк, Н. Гелашвілі, Б. Єсипов, М. Моро, В. Мороз, П. Підкасистий та ін.; питанням 

розвитку самостійності під час позааудиторної діяльності присвячені дослідження 

О. Дубасенюка, Л. Клименко, В. Лозової, М. Лубенця та ін. 

Метою статті є розкриття особливостей самостійної роботи студентів з фізичної 

культури у вищому навчальному закладі. 

Самостійна робота розглядається і як засіб формування активності тих, що 

навчаються. З цих позицій В.О. Козаков під самостійною роботою розуміє таку діяльність, 

яку студенти виконують, проявляючи максимум активності, творчості, самостійного 

судження, ініціативи [2, с. 37]. Це визначення може бути віднесено лише до робіт, в яких 

студенти проявляють вищий ступінь самостійності (максимум активності). Воно звужує коло 

різноманітних видів самостійної роботи. 

У педагогіці вищої школи самостійна робота пов'язується з дослідницькою і 

визначається як спрямована навчальна і науково-дослідна діяльність студентів, яка 

здійснюється під впливом як планування та управління з боку адміністрації ВНЗ та 

викладачів, так і внутрішніх спонукань особистості, її ціннісних установок і орієнтирів. 

Зміцнення здоров'я студентської молоді, підвищення її працездатності, розширення 

стійкості організму до несприятливих умов зовнішнього середовища залишаються 

актуальними завданнями фізичного виховання у вищому навчальному закладі. 

Залучення студентської молоді до фізичної культури – важлива складова у 

формуванні здорового способу життя. Поряд з широким розвитком і подальшим 

вдосконаленням організованих форм занять фізичною культурою вирішальне значення 

мають самостійні заняття фізичними вправами. 

Більшість молоді, що вступає на перший курс ВНЗ в цілому, має недостатній рівень 

різнобічної фізичної підготовленості. Разом з тим існує думка викладачів, що для вирішення 

комплексу завдань фізичного виховання у ВНЗ обсягу навчального часу, відведеного 

програмою, недостатньо. Викладачі пояснюють це тим, що в умовах двох занять на тиждень 

не можна забезпечити планомірне вдосконалення фізичної підготовленості студентів. Тому 

для успішного засвоєння навчального матеріалу студентами необхідні додаткові самостійні 
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заняття. Це дуже важливо, бо організовані заняття за розкладом тривають не більше семи 

місяців в році. Якщо студент не займається самостійно, тривалі перерви в академічних 

заняттях призводять до того, що кожен семестр він починає зі зниженого функціонального 

стану і фізичної підготовленості [1]. З цієї причини багато дослідників рекомендують 

використання різноманітних форм підвищення ефективності процесу фізичного виховання 

студентів.  

Під самостійною роботою студентів розуміють вид навчальної праці, що сприяє, 

поряд із засвоєнням навчальної інформації та способів здійснення пізнавальної діяльності, 

формуванню у студентів самостійності, навчальної праці, який готує студента до самостійної 

пізнавальної діяльності. 

Отже, результативність навчальної діяльності багато в чому визначається рівнем 

самостійності студента, під якою ми розуміємо насамперед самостійність дій і мислення. 

Самостійність лежить в основі організації самостійної роботи, яка виступає вищою формою 

навчальної діяльності. 

Особливості самостійної роботи в галузі фізичної культури визначаються всією 

сукупністю основних складових фізичної культури особистості студента і різноманіттям 

компонентів, що включають не тільки знання, а й практико-діяльнісний компонент фізичної 

досконалості, здоров'я та професійної працездатності. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ  

У СИТУАЦІЇ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ 

Сім’я, її стабільність та гармонійність функціонування є важливою умовою 

психічного та емоційного здоров’я кожної людини. Становлення та формування людини як 

повноцінної особистості відбувається також саме у сім’ї. Проте, на жаль, в сучасних 

соціально-економічних умовах нашого суспільства сім’я поступово втрачає всю свою 

важливість та значимість, слабшають внутрішньо сімейні зв’язки.  

Все більш актуальною постає проблема розлучення. За словами відомого 

американського соціолога Нейла Смелзера «Розлучення стало більш поширеним способом 

вирішення серйозних конфліктів між подружжям з тих, які існували завжди». Процес 

розлучення призводить до негативних наслідків, а саме: порушення психологічного клімату 

у родині, погіршення стосунків між усіма її членами, загострення конфліктів між колишнім 

подружжям і, як наслідок, все це здійснює негативний вплив на загальний психічний стан 

дитини, який позначається на її емоційній сфері та відбивається у переживаннях. Тому, на 

нашу думку, дослідження особливостей емоційного стану дітей у ситуації розлучення їх 

батьків є актуальним. 

Мотиви та причини розлучень, психологічні особливості наслідків розлучення та 

емоційний стан дітей, батьки яких розлучилися докладно розглянуто в працях М. Орідороги, 

А. Волкова, А. Келама, І. Еббера, Г. Навайтіса, А. Сінельникова, В. Солодникова,  

В. Сисенко, Д. Чечет. 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей емоційного стану дітей у 

ситуації розлучення батьків та загального впливу розлучення на дитину. 
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Що ж представляє собою ситуація розлучення? Ситуацією розлучення (розлученням, 

розірванням шлюбу) вважається припинення шлюбу при житті чоловіка та дружини [1]. 

Психологічно складні умови та наслідки процесу розлучення призводять до 

виникнення різноманітних емоційних станів дітей, частіше за все, виключно негативного 

характеру. Це тривожність, відчуття самотності, замкнутості (Дж.Валлерштейн, Д.Відра, 

Д.Келлі) [2], почуття провини, емоційна вразливість, перепади настрою та агресивність 

(О.Кузіна, О.Максимович, С.Нартова-Бочавер, Е.Панкратова, Г.Фігдор). 

Травматичність ситуації розлучення зростає також з тої причини, що руйнування сім’ї 

не є наслідком вибору самої дитини. Скоріше, вона змушена просто прийняти цей факт та 

змиритися з ним [4]. 

Статистика говорить про те, що 90% дітей батьків, які переживають процес 

розлучення, дізнавшись про розірвання шлюбу, відчували короткочасний шок з почуттям 

болю та підсвідомим страхом. Більше половини дітей почувають себе непотрібними і, як 

наслідок, занедбаними.  

У книзі «Діти розлучених батьків» Г.Фігдор аналізує низку реакцій, що найчастіше 

проявляються в дитини на ситуацію розлучення [4]. Наприклад, дитина може почувати лють 

щодо обох батьків, якщо їй здається, що вони думають лише про себе, але зовсім не 

враховують її інтересів (переїзд, зміна школи тощо). Лють тільки до одного з батьків 

виникає, коли дитина вважає маму або тата персонально винуватим.  

Дослідники Дж.Валлерштейн і Д.Келлі вважають, що в 30-50% випадків є швидше 

правилом, аніж виключенням розвиток у дитини почуття провини за розлучення батьків. 

Проте, згідно із спостереженнями, ті діти, які не відчувають себе винними у 

розлученні, все одно переживають стан тривоги. Найчастіше переліком запитань, які 

виникають у дітей у ситуації розлучення батьків є такі: «Чи буду я бачити маму (тата)?», «Де 

будемо жити ми і де вона(він)?», «Хто зароблятиме гроші, щоб ми могли купити їжу та 

одяг?», «Що я скажу друзям, коли мама (тато) не буде зі мною гуляти?». Саме ці проблеми 

заважають дитині повернутися до звичного їй способу життя. 

Також можна виділити дві групи дітей, які опинилися в ситуації розлучення батьків: 

одні виявляють зовні свої переживання і страждання, а інші теж страждають, але не 

показують цього [5]. 

Таким чином, розлучення є однією із найсильніших стресових ситуацій, епіцентром 

негативного впливу якої найчастіше виступають саме діти. Дана проблема надзвичайно 

сильно впливає на емоційний стан дитини та потребує всебічної допомоги у її подоланні. 

Також є ряд певних особливостей емоційного стану дітей, які переживають розлучення 

батьків. Тому ми вважаємо доцільним проведення подальшого дослідження на виявлення у 

дітей рівня агресії, тривожності та інших особливостей емоційного стану відповідно до 

існуючих методик. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Проблема формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця сьогодні 

є актуальною, оскільки наукові погляди на сучасну освіту та її призначення стрімко 

змінюються. Сьогодні соціокультурна компетентність є складовою загальної та професійної 

культури особистості, оволодіння якою відкриває шлях до універсалізації якостей людини, 

формуванню загальнолюдських цінностей, кращому розумінню свого призначення у світі. 

Соціокультурну компетентність досліджували зарубіжні педагоги (Е. Боголюбова, 

Б. Гершунський, В. Зінченко, В. Ледньов та інші) та вітчизняні педагоги (В. Буряк, 

С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремінь та інші). Вітчизняні педагоги досліджували діяльність на 

засадах комунікативних умінь та навичок у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Вони 

стверджували, що соціокультурна компетентність - це важлива складова 

загальнокультурного розвитку суспільства. Умови формування соціокультурної 

компетентності особистості закладено у працях зарубіжних авторів М. Бірама, Дж. Вальдеса, 

В. Сафонової, П. Сисоєва та ін., та вітчизняних дослідників С. Ніколаєва, О. Першукова та 

ін. Важливість формування соціокультурної компетентності визнається як зарубіжними 

(М. Бердяєв, А. Печеї, К. Роджерс, В. Соловова, П. Сорокін та ін.), так і вітчизняними 

дослідниками (Г. Балл, І. Бех, А. Глузман, І. Зязюн, А. Капська, С. Савченко та ін.). Проте, 

однозначного визначення поняття соціокультурної компетентності, у психолого-педагогічній 

літературі немає.  

Метою статті є визначення педагогічних умов формування соціокультурної 

компетентності студентів. 

Документи Ради Європи, ООН, ЮНЕСКО наголошують на ключових 

компетентностях, завдяки яким особистість може робити внески у розвиток суспільства та 

професійно зростати. Соціокультурна компетентність посідає значне місце серед ключових 

компетентностей. Так, О. Коломінова розуміє соціокультурну компетенцію як систему 

уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, а 

також систему навичок та вмінь узгоджувати свою поведінку згідно з цими знаннями [1]. 

М. Максимець розглядає соціокультурну компетенцію як здатність особистості через 

адекватне розуміння та повагу до інших мов, культур і релігій виявляти активну і 

відповідальну життєдіяльність у соціумі на засадах демократичності, гуманізму, 

толерантності тощо [3].  

Аналіз наукової літератури дає можливість виокремити умови формування 

соціокультурної компетентності - науковці переконані в позитивному впливі вивчення 

іноземних мов, культур, традицій та релігій на формування соціокультурної компетенції 

особистості студента. Головною передумовою досягнення взаєморозуміння між 

співрозмовниками, які належать до різних культур - вивчення іноземної мови [2, с.179].  

Формування у студентів соціокультурної компетентності передбачає наявність знань 

про національно-культурні особливості країн, мову, про норми мовленнєвої та не 

мовленнєвої поведінки її носіїв і вміння будувати свою поведінку відповідно до цих 

особливостей і норм. Ми вважаємо, що формування соціокультурної компетентності 

студентів має відбуватись на основі вивчення ними національних культур країн світу. 

Майбутні фахівці повинні усвідомити різницю між культурами, а також набути вмінь долати 

соціокультурні відмінності.  

Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності можуть бути 

забезпечені шляхом максимального залучення студентів до навчальної діяльності, яка 

сьогодні здатна створити умови для професійного та міжкультурного спілкування. На 

заняттях з іноземної мови слід надавати перевагу роботі в малих групах, мозковій атаці, 
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дискусії, симуляції, кейс-методу, інсценізації, рольовим, діловим іграм тощо. Виходячи з 

рівня комунікативних умінь студентів, викладачам слід обирати такі завдання, які вимагали б 

від студентів уміння легко і швидко приймати рішення виходу із запропонованої ситуації, а 

також використовувати імпровізацію [2, с.181-182]. 

Проведене дослідження дозволило визначити педагогічні умови формування 

соціокультурної компетентності у студентів: знайомство з історією, культурою, релігією, 

традиціями, звичками країн, та їх національною мовою.  
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РОЛЬ ЛЕКЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕКТОРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Метою дослідження є пошук та розкриття ролі лекції та поведінки лектора у 

навчальному процесі.  

Об'єктом дослідження виступають педагогічні особливості лекції як елементу 

лекційно-семінарської системи навчання, та ролі поведінки лектора у ній. 

Предмет дослідження — це процес проведення лекції та поведінка лектора під час 

проведення лекційного заняття. 

Теоретичними основами даної роботи стали праці вітчизняних вчених в галузі 

педагогіки віщої школи.  

Наукове та практичне значення наукового дослідження полягає в тому, що 

розглядаючи проблеми проведення лекційних занять, виходили з того, що лекція — 

традиційно провідна форма навчання у вузі. Її основна дидактична мета - формування 

орієнтовної основи для подальшого засвоєння студентами навчального матеріалу. Будучи 

головною ланкою дидактичного циклу навчання, вона виконує наукові, виховні та 

світоглядні функції, вводить студента в творчу лабораторію лектора. 

У ряді випадків лекція виконує функцію основного джерела інформації: за відсутності 

підручників і навчальних посібників, частіше за новими курсами. У таких випадках тільки 

лектор може методично допомогти студентам в освоєнні складного матеріалу. 

За силою особистого емоційного впливу лектора, його контакту з аудиторією, 

виробленого враження, загального впливу на студентів лекційний спосіб передачі 

навчального матеріалу найбільш вдалий. Лекція розкриває понятійний апарат конкретної 

галузі знання, проблеми, логіку, дає цілісне уявлення про предмет, показуючи його місце в 

системі науки зв'язок із спорідненими дисциплінами, збуджує інтерес до предмета, розвиває 

професійні інтереси, значною мірою визначає зміст інших видів занять [4, c. 123]. 

Лекція у вищій школі — це не простий переказ підручника чи інших літературних 

джерел, це - приватне науково-педагогічна творчість викладача в певній галузі знання. На 

лекції аудиторія чекає від викладача живого, яскравого, змістовного повідомлення [3, c. 201]. 

На всіх лекціях завжди можна встановити, як стан викладання навчального матеріалу, 

так і його розуміння і засвоєння студентами за такими, наприклад, ознаками як увага, 

інтерес, питання до лектора. На кожній лекції, по суті справи, викладач тримає іспит перед 

аудиторією. Кожна лекція вимагає такої побудови, щоб студенти могли конспектувати її у 
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вигляді чітко обмежених, послідовних і взаємопов'язаних положень, тез з висновками та 

висновками [1, c. 200]. 

Всі лекції у вищій школі потребують логічної організації висловлювання, змісту, 

тобто в чіткому розкритті, поясненні явищ, подій закономірностей від часткового до 

загального, від фактів до їх узагальнень. Лекційний матеріал також вимагає включення, 

поряд з індукцією і дедукцією, аналізу та синтезу. 

Заслуговують на увагу деякі правила поведінки лектора перед студентською 

аудиторією, сформульовані А.А. Космодем'янським. Лектор зобов'язаний дотримуватися: 

 техніки запису на дошці - послідовності і чіткості записів, хорошої крейди, 

вологої ганчірки та ін.; 

 правильності і строгості мови лекції - уникнення жаргонних слівець, 

канцеляризмів, правильної розстановки наголосів і т.п.; 

 постійного спостерігання за аудиторією і відчуття її; 

 можливості відповіді на дуже важливе для студентів питання "А навіщо це 

потрібно?"; 

 неможливістю міркування перед студентською аудиторією предметами, які 

лектор погано знає; 

 непотрібністю прикрашати лекцію гаслами і повчаннями, в які лектор сам не 

вірить і в житті не виконує; 

 неможливістю розповідання анекдотів (можна дати відпочити аудиторії, 

збагачуючи внутрішній світ студентів); 

 неможливістю величання перед студентською аудиторією [2, c. 85]. 

На основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

Лекція є колективне спрямоване мислення студентів і педагога і головне її завдання 

— зробити це мислення активним і плідним, а це забезпечується знанням, досвідом і 

педагогічною майстерністю викладача.  

Викладачеві вищої школи, що знаходиться на кафедрі, необхідно поєднувати якості 

вченого, педагога і досить вправного лектора. Справжній учений-педагог викладає свій 

предмет з переконаних позицій, з характерною захопленістю. 

В даному дослідженні проводиться акцент на деякі аспекти ролі лекції та лектора у 

навчальному процесі з точки зору педагогіки. 
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ЕКСПРЕСИВНА МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ТЕАТРАЛЬНИМИ ЕТЮДАМИ  

У МАЙБУТНІХ АКТОРІВ 

Методика роботи над театральними етюдами не стоїть на місті,а постійно 

розвивається. Проаналізувавши проблеми розвитку творчих здібностей, емоційності, 

закономірності та особливості відтворення сценічних емоцій майбутнього актора, 

дослідники винайшли нові форми роботи над етюдами,вони стали більш оновленими та 

експресивними. 
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Вагоме значення в розвитку театральних етюдів мають роботи видатних 
режисерів,педагогів і реформаторів театру,таких як: М. А. Чехов - великий російський актор 
театру і кіно, педагог, творець акторської системи (від зовнішнього до внутрішнього), 
основою якої є досягнення необхідних відчуттів і акторських завдань за допомогою 
виконання зовнішніх фізичних дій: поз, жестів; Радянський режисер, педагог, театральний 
діяч – Г. О.Товстоногов. Режисерська школа Товстоногова, - заснована на традиціях 
російської сценічної педагогіки, відрізняється своєрідністю індивідуальності її творця;  
К. С. Станіславський - російський театральний режисер, актор і педагог, реформатор театру. 
В основі системи лежить поділ акторської гри на три технології:ремесло, уявлення, 
переживання. Ґрунтовними ще є праці театрознавців і практиків: П. Саксаганського, Леся 
Курбаса, А. Таїрова, Д. Стреллера, М. Крапівки та ін. 

Метою статті є аналіз експресивної методики роботи над театральними етюдами. 
Сучасна система роботи над етюдами у вищих навчальних закладах характеризується 

постійним оновленням. Експресивна методика роботи у майбутніх акторів максимально 
допомагає студенту виконувати етюди. Експресія, експресивність може пронизувати як 
емоційне, так і інтелектуальне, і вольове у їх вияві, що є нині першочерговим завданням 
фахової освіти, адже залежно від того, наскільки буде реалізовано творчий потенціал 
кожного студента у роботі над етюдами, залежить кінцевий результат навчання. 

Дія актора будується за такою схемою: відправною точкою є текст автора - його 
ритмічна побудова, перенесення цього ритму в простір тіла і сцени. Поняття «дактиля» як 
початку і кінця вправи. Однак кожний актор має свій ритм, що обумовлює ритм його рухів. 
Акторське партнерство будується на взаємному контролі та визначенні спільних й 
індивідуальних ритмів. Інша частина методу: гра із площинами тіла або з його ракурсами. 
Актор повинен відчувати простір, відчувати ракурс і ритм тіла, вміти передати динаміку 
площин спина-груди. Дія повинна бути стриманою і будуватися за схемою: гальмо - 
контроль своєї дії. Етюд також є моделлю акторської дії у спектаклі. Кожну, навіть 
невеличку, дію треба визначити за допомогою моделі або етюда, який також створюється для 
всього спектаклю в цілому 

Експресивна методика вчить керувати своїм тілом і голосом, правильно 
розраховувати сцену,вміло вести себе в дії, проявляти максимально широкий діапазон 
емоцій при роботі над етюдами. Театральний реалізм - це гра актора, особливий 
психологічний і фізичний метод існування актора в просторі. За допомогою такого 
«сценічного реалізму» через найбільш зрозумілі фізичні дії на сцені можна представити 
будь-які фантастичні явища. Це спосіб створення особливої динамічної театральності, коли 
актор може тримати словесну паузу довжиною у дві години. Актор повинен мати особливу 
схильність і відкритість до цього методу. Це своєрідна мова акторського мистецтва, що не 
потребує загальних розмов, це цілеспрямований метод підготовки актора до ролі. Рух - фаза 
етюдної форми, динаміка тіла у просторі, або створення ілюзії гри, що включає побудову 
жесту. 

Театральна експресія - це один зі способів самовираження та самоутвердження, 
ідентифікації себе як спільноти митців. Актор театру та кіно повинен володіти і поєднувати 
найактуальніші техніки, бути готовим практично до будь-якої творчої роботи в театрі, кіно 
та телебаченні. 

Таким чином, саме ця методика допомагає майбутньому актору точніше виконувати 
вправи на сцені. Експресивність тісно пов’язана з емоціями, якими необхідно досконало 
оволодіти майбутньому актору. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ІМПРОВІЗАЦІЇ У АКТОРІВ 

У сучасному світі дуже гостро постає проблема театральної імпровізації. Театральних 

постановок зараз велика кількість і всі вони достатньо різноманітні, але чи кожна з них є 

якісною? Іноді актори забувають про основу своєї професії. Театральна педагогіка носить 

практично-орієнтований характер. Вона припускає формування у майбутнього актора і 

теоретичних знань у предметній області професійної підготовки, і розвиток конкретних 

навичок практичної діяльності. Здатність до імпровізації є основною складовою частиною 

професійної готовності майбутнього актора до творчої діяльності. Бо саме здатність 

імпровізувати, тобто вільно жити у сценічному просторі, робить гру актора яскравою, 

повною та цікавою для глядача. І саме тому так важливо для педагога допомогти 

майбутньому акторові оволодіти технікою імпровізації. 

Андрій Толшин, актор та педагог, написав книгу «Імпровізація у вихованні актора» 

(Рік видання: 2011, Видавництво: Петрополіс). Даний навчальний посібник обгрунтовує 

можливість широкого включення імпровізації в програму навчання актора. Імпровізаційна 

творчість актора розглядається в декількох взаємопов'язаних аспектах: художньому, 

психологічному та педагогічному. Комплекси вправ інтегрують прийоми і форми навчання, 

як з арсеналу традиційних, вітчизняних, так і з методик зарубіжних театральних шкіл, 

акторську і педагогічну практику самого автора.  

Анатолій Нейолов, засновник та режисер театру-студії імпровізації "Чорний квадрат", 

говорить: "У нас є студія, де ми навчаємо театральній майстерності та імпровізації вже 

майже 20 років. Будь-хто може опинитися на сцені нашого театру, звичайно, якщо він зможе 

освоїти нашу систему і досягти потрібного рівня. Імпровізація - це не «відсебеньки», і 

спектаклі мають свою драматургію і свій сюжет, але немає завчених реплік, а найголовніше - 

емоції народжуються щоразу нові. Актор, що не імпровізує - це як поїзд, йому поставили 

рейки, він по них їде, а актор, який володіє технікою імпровізації - це пароплав, у нього є 

окреслений шлях, але у нього більше рівень маневрування. Саме тому імпровізація так 

важлива в навчанні майбутніх акторів. 

Метою статті є узагальнення та аналіз досвіду видатних театральних педагогів у 

застосуванні техніки імпровізації .  

Імпровізовані дійства є настільки ж древніми формами людського мистецтва 

самовираження, як містерії й ритуали. 

З XV до XVIII сторіччя дійства Commedia dell’arte проходили прямо на вулицях Італії. 

Найбільш активно імпровізовані перфоманси розвивалися в USA та Західній Європі. 

Одним з піонерів цього жанру вважається Д. Річ. З іншого боку, сучасна театральна 

імпровізація сформувалася в контексті творчих досліджень американки Віоли Споулін (у 40-

х рр. ХХ ст.) й англійця Кейта Джонстона (у 50-ті рр. ХХ ст.). З їхньою допомогою техніка 

імпровізації з інструментів репетицій і акторських тренувань розвилася в незалежний 

творчий жанр, що з радістю був прийнятий публікою. 

Віолу Споулін можна вважати американською хрещеною матір’ю імпровізації. Її син, 

Поль Сілз разом з Девідом Шепердем, заснували театри імпровізації «The Compas Plaeyrs» i 

«Second City». Коли 16 грудня 1959 року «Second City» відкрив свої двері публіці, Віола 

Сполін почала навчати нових імпровізаторів. Методики і інструменти, які вона 

використовувала під час цих навчальних заходів, стали відправними для сучасних тренінгів з 

театральної, ігрової і комунікативної імпровізації. 

Свій внесок у становлення сучасної імпровізації внесли Єжи Гротовський (польський 

режисер, реформатор і теоретик театру), Пітер Брук (театр «хеппенінга» в Англії), Августо 

Боал («Forum Theatre» у Південній Америці). Деякі з наробітків згаданих майстрів згодом 

перетворилися в сучасні стилі й формати імпровізації. 
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У вітчизняній театральній й ігровій імпровізації можна виділити театр-студію 

«Чорний квадрат». Ця творча лабораторія на сьогоднішній день є єдиним визнаним 

представником імпровізації на театральній сцені Києва. В цьому театрі розроблені свої 

методи підготовки імпровізаторів, які багато в чому відрізняються від тих, що 

застосовуються на заході. 

Педагогічна практика видатних театральних педагогів показує нерозривний зв’язок 

пошуків у мистецтві й одночасно необхідних інновацій в освіті. Таким чином, театральна 

педагогіка стає особливим видом творчості, що забезпечує виховання особистості актора. 

 

Хандулян Анна 

студентка магістратури фак-ту СПП  
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

На сьогоднішній день в умов сучасного українського суспільства постає питання 
правової освіченості її громадян, не тільки ту групу населення яка безпосередньо займається 
трудовою діяльністю в країні, а насамперед студентів, які в майбутньому будуть 
вдосконалювати її. Правова освіта набуває особливого значення вже сьогодні, бо це 
безпосередньо пов’язано з нестабільною та тяжкою ситуацією в країні.  

Сучасному суспільству необхідні соціально активні, творчі, та юридично компетентні 
спеціалісти, які розуміють соціальну цінність права та позитивно ставляться до прав дітей та 
людей. 

Рівень правової культури студента свідчить не лише про його пізнання в галузі права 
та правову компетентність, але розкриває його загальний культурний рівень як майбутнього 
спеціаліста у тій чи іншій галузі. 

Теоретико-методологічні проблем формування правової культури розглядалися в 
працях вітчизняних вчених С.С.Алекєєва, Т.І.Акімової, В.К.Бабаєва, А.БВенгерова, 
А.І.Долгової, А.І.Іваннікова, В.Н.Кудрявцева, М.Н.Марченко, М.І.Матузова, А.В.Малько, 
О.В.Мартишина, Л.А.Морозової, К.В.Науменкової, Т.М.Почтар, О.А.Пєвцової тощо. 

Серед зарубіжних дослідників слід зазначити таких авторів як Дж.Берман, Е.Аннерс, 
Ф.Джентіле, Йохан Ф.Брейнсма, Л.Фрідман, К.Осакве та інші. 

Метою статті є комплексне дослідження формування правової культури студентів 
університету. 

У цілому в науці сформувалися три основні підходи до загального поняття 
«культура», з якого в подальшому формується поняття «правова культура»: 

1) антропологічний, згідно з яким культура — це сукупність усіх благ, створених 
людиною; 

2) соціологічний, за яким культуру слід сприймати як сукупність усіх духовних 
цінностей; 

3) найширший — філософський, згідно з яким культура є певним історичним рівнем 
розвитку суспільства, творчих сил та здібностей особистості [1, с. 550]. 

Правова культура — система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого 
суспільством правового прогресу і відображають у правовій формі стан свободи особи, інші 
найважливіші соціальні цінності. 

Правову культуру можна визначити і як вираз державно-правового досвіду 
конкретних соціальних спільностей та індивідів у матеріальних та духовних продуктах 
життєдіяльності, у навичках та цінностях, що впливають на їх юридично значущу поведінку 
[2]. 

Формування правової культури фахівця у процесі правового виховання особистості є 
двостороннім процесом: накопичення правових знань; перетворення накопиченої інформації 
в особисті переконання. Ефективність навчання правовим знанням залежить від наявності 
розвинутого мислення у студентів, що у значній мірі забезпечується шляхом формування 
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понятійного апарату через вивчення теоретико-методологічних аспектів юридичних 
дисциплін. 

Процес правового виховання повинен передусім забезпечити перехід правових знань 
у правові переконання вихованців, що досягається шляхом пізнання місця і ролі права у 
розвитку цивілізації, його значення для мінімізації соціальних конфліктів, забезпечення 
свободи особистості, оскільки в основі правової культури лежить глибоке знання принципів і 
норм права, визнання його соціальної цінності [3; 4]. 

У сфері правового виховання основними завданнями сьогодні й на перспективу 
повинні бути: популяризація правових знань, пробудження інтересу в населення до правових 
знань і підвищення їхньої доступності, застосування методів реклами, розвиток сімейного 
правового виховання. Для піднесення рівня правової культури громадян України до 
належного рівня потрібно, насамперед, виробити чітку державну політику у сфері правового 
виховання, системний, науковий підхід до проведення відповідних заходів, скоординувати 
всі зусилля державних органів у цьому процесі [3, с. 334]. 

Основна задача правового виховання полягає у ліквідації юридичної неграмотності 
насамперед у студентів університету насамперед: 

 засвоєння кожним студентом основних принципів і норм права на рівні, 
необхідному для виконання своїх обов’язків у майбутній професійній діяльності; 

 формування соціально-правової активності, направлений на творчий розвиток 
особистісного потенціалу в правовому аспекті;  

 формування глибокої поваги до правових цінностей, особистого переконання, 
звички дотримуватись діючих законів і нести відповідальність за виконання своїх обов’язків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ 
Глобальний характер та всесвітня значущість екологічних проблем нині є 

загальновизнаними. Підготовка сучасних фахівців до екологічно виправданої діяльності у 
професійній сфері, формування у них екологічної культури є одним із пріоритетів 
професійної освіти та одним із шляхів реалізації положень Національної доктрини розвитку 
освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про освіту», Концепції екологічної освіти 
України.  

Дослідженню змісту та структури екологічної культури присвячені праці І. Звєрєва, 
В. Крисаченка, Б. Лихачова, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт, І. Суравегіної, О. Салтовського, 
Е. Флешар та ін. 

На думку Л. Мельника, екологічна освіта – це процес та результат засвоєння 
систематизованих знань, умінь та навичок теорії та практики раціонального 
природокористування й охорони природи, формування екологічного мислення та світогляду, 
що базуються на принципі індивідуальної екологічної відповідальності [1]. 
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У дослідженні Е. Флешар екологічна освіта розглядається як процес, у результаті 
якого формуються відповідні знання та навички теоретичної й практичної роботи в галузі 
охорони навколишнього середовища. Автор зазначає, що саме завдяки екологічній освіті в 
структурі особистості формуються пізнавальні орієнтири й духовні цінності, які необхідні 
для відповідального ставлення людини до довкілля, позитивного та дбайливого до об’єктів 
природи [2]. 

Досліджуючи проблему формування екологічної культури в системі професійної 
освіти під час підготовки майбутніх економістів розглянуто дисципліни, які включені до 
навчальних планів. 

Результати аналізу дали змогу стверджувати, що важливими умовами забезпечення 
ефективної професійної підготовки майбутніх економістів є: 

 науковий підхід до організації і планування навчально-виховного процесу; 

 детальний аналіз навчальних планів, програм, відбір необхідної інформації; 

 постійне вдосконалення змісту дисциплін шляхом урахування сучасних 
екологічних ситуацій.  

Результати аналізу дали змогу зробити висновок, що в межах будь-якої однієї 
дисципліни формування екологічної культури не може відбуватись повною мірою; 
екологічна освіта має міжпредметний характер, тому під час вивчення дисциплін циклу 
загальноекономічної та професійної підготовки є досить значні можливості для формування 
екологічної культури, а також загальнолюдських цінностей, якими повинні керуватися 
економісти-професіонали. Серед цих цінностей чільне місце посідають уміння приймати 
екологічно відповідальні рішення, передбачати наслідки діяльності, пов’язані з перебудовою 
довкілля та природокористуванням, поєднувати власні життєві інтереси з сучасним і 
майбутнім соціально-природного середовища, від стану якого залежить не тільки їх 
задоволення, але й нормальне фізичне існування людини. Виконання професійних 
економічних умінь пов’язане з такими видами діяльності: 

 проектувальний – створення систем економічного управління й контролю, поточне 
та перспективне планування економічної діяльності; 

 організаційно-економічний – пов’язаний з ефективною організацією й управлінням 
виробничими процесами та людським чинником; 

 креативний – дає змогу ухвалювати нестандартні рішення в проблемних ситуаціях, 
для чого необхідно не тільки цілісно уявляти об’єкт, що досліджується, але й бачити його 
системні зв’язки з іншими об’єктами. 

Отже, формування екологічної культури є можливим практично на кожному занятті і 
це необхідно використовувати. Проте можливості формування екологічної культури 
студентів-економістів у процесі вивчення різноманітних дисциплін є неоднакові. Вони 
визначаються специфікою завдань і змісту предмета. 

Література 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛЯ ДИТЯЧОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Становлення України як незалежної держави і входження її в європейський освітній 

простір відбувається на тлі бурхливих світових процесів. Сучасний світ стає все більш 
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взаємозалежним у економічній, екологічній, соціокультурній сферах суспільного життя. 

Завдяки міжкультурним обмінам народи світу, з одного боку, отримують додаткові 

можливості для розвитку, а з іншого – постають перед проблемою збереження національної 

самобутності і самодостатності. Це стосується і культури мови вчителя, вихователя 

української держави. 

Актуальність вивчення зазначеної проблеми полягає у визначенні певних орієнтирів 

формування комунікативної культури з рідної мови та її впливу на становлення 

комунікативної компетенції та культуру спілкування вихователів. Також актуальність 

вивчення проблеми полягає ще й у тому, що є потреби у сучасних дитячих навчальних 

закладів у компетентних вихователях з високим рівнем комунікативної культури. 

Проблеми комунікативної культури стали об’єктом дослідження лінгвістів, 

починаючи з кінця ХІХ століття. Сучасні дослідження з української культури комунікації 

висвітлені в працях Н. Бабич, С. Богдан, Л. Мацько, М. Пентилюк, Л. Полюги та ін. 

Проблема формування комунікативної культури вихователя залишається 

малодослідженою, її окремі аспекти знайшли своє відображення у працях 

О. В. Барабанщикова, І. Б. Баткіної, І. Ф. Ісаєва, А. В. Мудрика та ін. 

У цих дослідженнях аналізується переважно комунікативна культура вчителя 

(вихователя), яка визначається загалом, як складне системне утворення, що є впорядкованою 

сукупністю загальнолюдських цінностей, професійно-ціннісних орієнтацій і якостей 

особистості, універсальних способів пізнання і гуманістичної технології педагогічного 

спілкування. Проте, цілісно зміст та складові комунікативної культури вихователя 

дошкільного навчального закладу не аналізуються, її структура та складові залишаються 

предметом наукової дискусії. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати і визначити сутність комунікативної культури 

вихователя дошкільного навчального закладу в процесі професійної перепідготовки. 

Досвід показує, що часто професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів акцентована на розвитку якої-небудь однієї групи професійних якостей, 

чи педагогічних можливостей. Є впевненість в тому, що однієї тільки любові до дітей або 

знання методики викладання недостатньо, щоб стати висококваліфікованим вихователем. 

Необхідним є відповідний операційно-технологічний рівень професійної готовності, 

оскільки вихователі – повинні не тільки знати, але й уміти застосовувати свої знання, вміння 

в педагогічній діяльності, в педагогічному міжособистісному спілкуванні. Культура 

спілкування поєднує в собі комплекс знань, цінностей, зразків поведінки, характерних для 

ситуацій ділового спілкування, а також умінь гнучко реалізовувати їх на практиці з метою 

забезпечення ефективної спільної діяльності. Такий рівень готовності забезпечується 

наявністю у вихователів дошкільних закладів комунікативної культури. 

Стосовно проблеми дослідження комунікативної культури вчителя (вихователя) у 

науці склалася парадоксальна ситуація: з одного боку, існує велика кількість досліджень, що 

так або інакше пов’язані з вивченням окремих аспектів зазначеної проблеми, а з другого, ще 

не виокремлено однозначно сутність самого феномена комунікативної культури, як 

ключового компонента професійної педагогічної підготовки. Оскільки існує невизначеність, 

то, як наслідок, існує і невирішеність проблеми комунікативної культури в плані загальної 

готовності вихователів дошкільних закладів до здійснення педагогічної, виховної діяльності. 

Саме тому проблема комунікативної культури вихователя викликає як теоретичний, 

так і практичний інтерес. 

Зміни у вітчизняній системі освіти та подальший розвиток суспільства, актуалізують 

проблему підвищення рівня комунікативної культури вихователя, вчителя, як одну із 

центральних у цілісній системі безперервної професійної освіти. Це зумовлює необхідність 

розв’язання суперечностей між новими вимогами, які висуваються до професійного 

спілкування, до самого вихователя як цілісної особистості, суб’єкта освітнього процесу, 

здатного до професійно-особистісного самовизначення і саморозвитку в царині культури, 

процесі конструювання і здійснення культуровідповідних, гуманістично спрямованих 
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педагогічних систем і технологій, та реальним рівнем професійної культури і професійної 

компетентності вихователя. 

Вивчення і узагальнення результатів сучасних наукових досліджень із проблем 

професійної підготовки і професійної діяльності вихователів дошкільних навчальних 

закладів дає змогу констатувати, що, багатьом вихователям властиві недостатній рівень 

теоретичної підготовки комунікативної культури, нерозвиненість професійно значущих 

якостей особистості, несформованість загальнопедагогічних умінь, відсутність досвіду 

творчої діяльності, навичок аналізу педагогічної ситуації з позицій учня і умінь приймати 

рішення на його користь, «шаблонність» у вирішенні педагогічних, виховних завдань, 

пасивна педагогічна позиція, відсутність потреби в самоосвіті, самовихованні, саморозвитку 

тощо. Це свідчить про недостатню сформованість основ комунікативної культури вихователя 

дошкільного навчального закладу, що загострює проблему пошуку шляхів її формування на 

рівні теорії і практики. 

Отже, для успішного розвитку комунікативної культури вихователя дошкільного 

навчального закладу необхідно знати, що є цікавим і потрібним для різних вікових груп, 

міських і сільських дітей. М. І. Пантелюк зауважував: що треба «весь навчальний матеріал і 

цільові настанови добирати з урахуванням ціннісних орієнтирів вихованців. Тільки тоді 

смисловий зміст і мовне наповнення навчальних текстів, конструювання власних 

висловлювань будуть цілеспрямованими» [4, С.29]. 

Питання формування комунікативної культури вихователя дошкільного навчального 

закладу надзвичайно актуальне, адже воно передбачає активну взаємодію учасників 

навчально-виховного процесу і спрямоване на формування комунікативно компетентної 

особистості майбутнього громадянина України. Додержання вихователем комунікативної 

культури на заняттях сприятиме удосконаленню культури спілкування рідною мовою та 

успішному оволодінню нею вихованцями. 
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ВПЛИВ САМООЦІНКИ НА РІВЕНЬ САМОКОНТРОЛЮ В СПІЛКУВАННІ 

СТУДЕНТІВ 

Життя в сучасному суспільстві не можливо уявити без такого феномена, як 

спілкування. Ми спілкуємося кожного дня і потребуємо того щоб воно було продуктивним 

та безконфліктним. Для досягнення цієї мети ми повинні контролювати цей процес. Одним із 

дослідників, що займався проблематикою комунікативного контролю був американський 

психолог М. Снайдер, який, зокрема охарактеризував людей з високим та низьким рівнем 

самоконтролю в спілкуванні. Так люди з високим комунікативним контролем постійно 

стежать за собою, добре знають, де і як себе вести, контролюють свої емоції. Разом з тим, у 

них ускладнена спонтанність самовираження, вони не люблять не прогнозованих ситуацій. 

Люди з низьким комунікативним контролем більш безпосередні і відкриті, у них більш 

стійке «Я», що мало піддається змінам в різних ситуаціях [2, с. 559]. 
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Досліджуючи питання самоконтролю в спілкуванні сучасних студентів є актуальним 

розгляд самооцінки як одного з можливих факторів, що впливає на самоконтроль в 

спілкуванні.  

Питання самооцінки розглянуто в роботах У. Джеймса, К. Роджерса, І. Кона,  

А. Петровського, Л. Божовича, Р. Бернса та інші. Проблему спілкування вивчали такі 

дослідники, як Л. С. Виготський, В. Н. Місящев, Дж. Хоуманс, М Снайдер та інші.  

Об’єктом дослідження є самоконтроль в спілкуванні студентів. 

Предметом дослідження є вплив самооцінки на самоконтроль у спілкуванні студентів. 

Мета дослідження – визначити рівень самоконтролю в спілкуванні студентів, та 

з’ясувати чи існує взаємозалежність між самооцінкою та самоконтролем в спілкуванні.  

Для досягнення мети дослідження, а саме діагностики самоконтролю в спілкуванні 

застосовувалась методика М. Снайдера [2, с. 558], для визначення рівня комунікативного 

контролю (високий, середній, низький) та опитувальник Г. Казанцевой [1, с. 72], для 

визначення рівня самооцінки (високий, середній, низький).  

Аналіз отриманих результатів. В дослідженні приймали участь 12 студентів, за 

результатами яких було визначено, що 50 % респондентів мають високий рівень 

самоконтролю в спілкуванні та 50 % середній. Також було проаналізовано рівень самооцінки 

та отримано наступні результати: 42 % респондентів мають високий рівень самооцінки та 58 

% середній.  

Крім того було зіставлено рівень самоконтролю та самооцінки кожного респондента, 

для визначення їх взаємозалежності, дані наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Зіставлення результатів рівнів самоконтролю в спілкуванні та самооцінки 

 
В результаті було отримані наступні показники: в 58 % опитаних рівень 

самоконтролю в спілкуванні та рівень самооцінки збігається та в 42 % ці рівні різняться. Але 

потрібно відмітити, що показники різняться в межах одного ступеня, а не протилежні зовсім. 

Отже, про здійснивши дослідження та проаналізувавши їх результати можна зробити 

наступні висновки. По-перше рівень самоконтролю в спілкуванні студентів, які приймали 

участь в дослідженні знаходиться на достатньому та високому рівні, по-друге можна 

простежити взаємозалежність між самооцінкою та самоконтролем в спілкуванні.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

В сучасних соціально-економічних умовах розвитку України соціальні проблеми 

набувають значного загострення. Особливо вразливо вони діють на молодь, впливають на 

формування психіки молодої людини, і можуть призвести до фатальних наслідків – 

самогубства. За даними статистики України, країна займає одне з перших місць у Європі за 

кількістю самогубств (на 100 тис людей 22 самогубства). Найбільшу кількість самогубств 

чинять діти віком до 14 років, також молоді люди віком від 14 до 29 років [1, с. 19]. 

Привертають увагу праці радянських і сучасних російських учених різних галузей 

знання, серед яких, зокрема, Р.З. Авакян, С.В. Бородін, Є.М. Вроно, І.О. Кирилова,  

М.І. Ковальов, А.Г Амбрумова, Л.І. Постовалова, А.Р. Ратінов, І. Паперно та інші. 

Самогубство та шляхи його попередження вивчали також українські науковці:  

Ю.В. Александров, В.О. Глушков, В.Ф. Войцех, С.В. Жабокрицький, М.П. Мелент`єв,  

О.М. Моховиков, Г.Я. Пілягіна, В.В. Сулицький, А.П. Тищенко, А.П. Чупріков,  

В.О. Шаповалов, С.І. Яковенко, Н.М. Ярмиш. 

Метою статті є аналізування феномену «підліткового самогубства» як 

психосоціального явища, виокремлення факторів його виникнення, а також розкриття 

напрямків та змісту соціально-педагогічної профілактики. 

Суїцидальна поведінка – усвідомлені дії, що направляються уявленнями про 

позбавлення себе життя. Вивчення передового психолого-педагогічного досвіду дозволило 

виокремити чотири узагальнені підходи до поняття «самогубство»: психологічний, 

біологічний, психопатологічний і соціальний [2, с. 203]. Підлітки найбільше піддаються 

різним асоціальним проявам, зокрема суїциду. Це є підставою для виокремлення їх в 

особливу соціально-психологічну, демографічну групу з характерними для неї настановами, 

цінностями, нормами і манерами поведінки, тому потребують коректного підходу з боку 

дорослих, батьків, вчителів [5, с. 137]. 

В умовах масової школи досить складно відстежити розвиток групи учнів, а тим 

більше окремо взятого школяра. [3, с. 29]. Соціальний педагог окрім опитувальників може 

застосовувати наступні методи: моніторинг психоемоційного стану учнів, спостереження за 

зовнішнім виглядом учнів, спостереження за поведінкою учнів, спостереження за 

поведінкою учнів у їдальні, вивчення та аналіз продуктів діяльності. 

Дієвим інструментом у роботі соціального педагога є профілактика. Її результати 

очевидні тоді, коли її буде здійснено вчасно і комплексно, за допомогою впливу 

мультидисциплінарної команди фахівців та власне побудови суб`єкт-суб`єктних 

взаємовідносин між соціальним педагогом та особою, яка опинилася в складній життєвій 

ситуації. Основними формами профілактичної роботи в діяльності соціального педагога є (за 

Т.В. Кутовою): 

- індивідуальна, суть якої полягає у здійсненні соціальної допомоги, соціальних 

послуг; 

- групова, призначення якої – організація соціально значущих ініціатив, участі 

особистості в соціально спрямованій діяльності; 

- соціально значуща діяльність. Залучення підлітка до участі в роботі дитячих та 

молодіжних рухів з метою розширення соціальних контактів; 

- соціально-психологічна та юридична підтримка, призначенням якої є надання 

професійної допомоги; 



 323 

- консультування, у ході якого виявляються і накреслюються напрями виходу з 

проблеми, що постала перед підлітком [4, с. 58]. 

Якщо проблема не вирішена вище перерахованими способами, то необхідно 

переадресувати суїцидальну справу спеціалістам медичного профілю.  

Суїцидальна поведінка – складна форма поведінки, яка зумовлена психологічними, 

соціальними, педагогічними, біологічними чинниками. Роль соціального педагога є 

провідною у виявленні дітей, які можуть бути потенційними самовбивцями. Профілактика 

цього явища є первинною ланкою у роботі соціального педагога. Її потрібно організувати 

так, щоб вона діяла комплексно на свідомість особистості і в результаті привела до 

позитивних змін. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВИПУСКНИКІВ  

ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ 

Проблема сирітства для України не нова, але в даний час збільшується кількість 

соціальних сиріт, саме тому необхідно говорити про соціально-педагогічний супровід, 

важливим аспектом якого є інтеграція особистості випускника в соціум. Це допоможе 

максимально забезпечити адаптацію випускника інтернатних закладів, сприяє становленню 

повноцінної, соціально-активної особистості, яка вміє планувати і будувати своє майбутнє. 

Таким чином, ключовою проблемою стає допомога вихованцю під час випуску з 

інтернатного закладу. Вирішити дану проблему може соціально-педагогічний супровід. 

А.М. Прихожан і Н. Н. Толстих вважають, що хід розвитку дитини, що виховується в 

сирітському закладі, є якісно іншим, ніж при вихованні в сім'ї, і що він не зводиться до 

відставання або затримки розвитку. [4, с.68]. 

Т.Ю.Кузнєцова та В.Н.Ослон указують на статистику щодо подальшого самостійного 

життя випускників інтернатних сирітських установ, яка характеризує дану соціальну групу 

як «групу ризику». Специфічні особливості умов життя дітей-сиріт в інтернатних установах 

аналізуються в працях: І.Ф.Дементьєвої, Т.І. Шульги. [2, с.62]. 

Сутність психічної депривації, аномалії психічного розвитку дітей і підлітків, які 

виховуються без батьківського піклування, вивчали такі вітчизняні дослідники, як  

Л.І. Божович, А.М. Прихожан, М.М. Толстих, [4, с.16]. На думку вчених, специфічні 

особливості сучасних інтернатних установ, а також "психічна депривація", характерна для 

сиріт, негативно впливає на структуру психологічного захисту, що позначається на 

соціальній адаптації випускників-сиріт інтернатних закладів. [5, с.67]. 

Соціальну адаптацію випускників інтернатних закладів, життєустрою підлітків-сиріт 

досліджують В.І. Брутман, І.Ф. Дементьєва, О.А. Дорожкіна, М.Р. Зезіна, А.А. Католиків,  

І.Б. Назарова, А.М. Тулєєв, Л.С. Кочкіна, А.Ю.Нестеров, Т.І. Шалавіна, які аналізують 
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існуючі моделі постінтернатної адаптації в рамках спеціалізованих центрів, професійних 

освітніх установ, в соціальних готелях, на виробництвах і т.д. 

Мета - висвітлити сучасний супровід випускників інтернатного типу. 

Виклад основного матеріалу. У своїй статті Т. І. Лаврьонова, М. А. Лигін відзначають 

істотну характеристику соціального супроводу - створення умов для переходу особистості до 

самодопомоги, відкриття перспективи особистісного росту, допомога дитині увійти в ту зону 

розвитку, яка їй поки ще недоступна [3, с.27]. 

Супроводжувати - означає проходити з особистістю частину його шляху в якості 

супутника або поводиря. [1, с.305]. Соціальний супровід - це процес задоволення медичних і 

соціальних потреб клієнта; допомога в подоланні труднощів та доступу до необхідних 

послуг, поліпшення якості життя клієнта. Соціально-педагогічний супровід передбачає 

становлення і підтримку випускників у всіх сферах життєдіяльності, диференційований 

підхід.Випускники інтернатних закладів мали зовсім інше середовище і методи виховання, 

тому їх супровід обумовлюється навчанням різним навичкам (побутової діяльності, 

спілкування, профнавичкам). Також в ході соціального супроводу повинні враховуватися і 

потреби випускника (медичні, соціальні, психологічні та інші). 

Період закінчення інтернатного закладу і влаштування подальшого життя для дітей-

сиріт можна назвати перехідним від статусу вихованця інтернатного закладу до статусу 

самостійної дорослої людини здатної самостійно приймати рішення та відповідати за свої 

вчинки. Такий етап життя молодої людини, з одного боку, є відповідальним етапом 

соціалізації як людини, з іншого – етапом адаптації до нових умов життєдіяльності, 

ускладненими статусом дитини-сироти. 

Таким чином соціально-педагогічний супровід випускників - це комплексний захід 

щодо створення умов щодо забезпечення, корекції, розвитку, адресної підтримки особистості 

в інтелектуальній, творчій діяльності, емоційному стані. Також отримання професійної 

освіти і розвиток трудової активної діяльності, гармонійної соціалізації. 

Кінцевим результатом соціально-педагогічного супроводу випускників інтернатних 

закладів є зміна, поліпшення якості їхнього життя. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

Професія соціальний педагог відноситься до одного із найважчих, в емоційному 

плані, типів професій – «людина-людина. Ця властивість професії зумовлює постійну 

психофізіологічну виснаженість працівників соціально-педагогічної сфери. Актуальність 

даної теми також обумовлена тим, що професійне вигорання є найбільш небезпечним на 
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початку свого розвитку, коли сам працівник ще не усвідомлює своїх симптомів, проте вони 

вже позначаються на його колегах, клієнтах, партнерах, сім’ї, друзях та знайомих. Тому дуже 

важливо вчасно помітити зміни в поведінці такого співробітника і попередити подальше 

професійне вигорання.  

Метою статті є на основі аналізу методичної та практичної розробленості даної 

проблеми виділити основні напрямки профілактики професійного вигорання соціальних 

педагогів. 

Синдром професійного вигорання вивчали такі вчені, як Л. Карамушка, А. Шафранова 

та інші [5]. Вітчизняні дослідники О. Алексєєва та Т. Редіна особливого значення надають 

прояву емоційного вигорання, пов’язаного з професійною діяльністю, і в той же час 

вказують на значимість такого фактору, як соціальне середовище, що означає необхідність 

розгляду проблеми у взаємозв’язку професійного вигорання і впливу навколишнього 

середовища [1].  

Методи діагностики синдрому професійного вигорання були запропоновані у роботах 

В. Бойко, який розробив діагностику рівня «Емоційного вигорання»[2], С. Джексона та К. 

Маслач [4]. Проте у науковій літературі немає чітко сформульованих напрямів профілактики 

та попередження синдрому професійного вигорання у соціальних педагогів. 

Метою статті є на основі аналізу методичної та практичної розробленості даної 

проблеми виділити основні напрямки профілактики професійного вигорання соціальних 

педагогів. 

Всеукраїнським центром професійної реабілітації інвалідів було розроблено 

методичні рекомендації «Профілактика професійного вигорання працівників соціальної 

сфери»[3], відповідно до яких ми пропонуємо виділити такі основні напрямки профілактики 

цього негативного явища: 

1. Психокорекційна робота з соціальним педагогом щодо подолання стресу та зняття 

емоційної напруги (система принципів «вісім сходинок», аутотренінги, техніка боротьби з 

негативними думками, вправи на регуляцію емоційного стану, способи зняття стресу). 

2. Інформування молодих спеціалістів щодо синдрому професійного вигорання та 

шляхів боротьби з його причинами (проведення інформативних бесід, відео лекторіїв, 

групових занять, лекцій у вищих навчальних закладах, які готують спеціалістів з даної 

професії). 

3. Допомога у плануванні позаробочого часу працівників соціально-педагогічної 

сфери, налагодженні контакту з друзями та родичами (організація вільного часу допомагає 

відволіктись від проблем і стресових ситуації на роботі, через заняття спортом, дієту, 

відпочинок та розваги, неструктуровані проміжки часу, хобі, стосунки з родичами та 

друзями).  

4. Групова робота, через методи побудови стосунків у групі, організацію груп 

підтримки, груп самодопомоги, проведення різного роду тренінгових занять, проходження 

курсів розвитку комунікативних навичок, обговорення з колегами емоційно-складних 

дзвінків, індивідуальні консультації з постійним супервізором, робота у парі з психологічно-

сумісним колегою, підтримка та участь у спільній справі. 

5. Застосування методів арт-терапії та релаксації з метою попередження синдрому 

професійного вигорання (медитація, масаж, спортивні вправи, мистецтво тощо). 

6. Проміжний моніторинг емоційного, психологічного та фізіологічного стану 

працівників соціально-педагогічної сфери, який матиме на меті виявлення нестійких 

емоційних станів, стресів та переживань у спеціалістів, що допоможе якнайшвидше боротися 

з причинами професіонального вигорання. 

Висновки: нам вдалося виділити основні напрямки профілактики професійного 

вигорання соціальних педагогів, які направлені на комплексну допомогу з урахуванням 

індивідуальних особливостей працівників, впливу стресорів, характеру ситуації, яка 

призвела до певних порушень у поведінці соціального педагога. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Актуальність даної теми обумовлена тим, що сформованість соціальної 

компетентності може впливати і на ступінь задоволеності своєю роботою, навчанням, 

життям, і на відносини з оточуючими, і на самооцінку, і емоційний стан. Основне 

новоутворення старшого підліткового віку – дорослішання, одним з аспектів якого є 

усвідомлення свого місця в соціумі. Допомогти в цьому можуть навички соціальної 

компетентності. Тому було визначено, що саме в старшому підлітковому віці доцільно 

розвивати соціальну компетентність. 

Різні аспекти проблеми соціальної компетентності привертали увагу багатьох 

дослідників. Ученими досліджувались модель соціальної компетенції (В. Слот, Х. Спанярд), 

соціально-психологічна компетентність (Л. Лєпіхова), життєва компетентність  

(І. Г. Єрмаков, Л. Сохань, І. Ящук та ін.), структура соціальної компетентності  

(В. Ш. Маслєннікова), структура та зміст соціальної зрілості (О. В. Михайлов, В. В. Радул), 

професійна та комунікативна компетентності (І. Бех, С. Демченко, М. Елькін, С. Козак,  

А. Онкович та ін).  

Метою статті є теоретичний аналіз проблеми формування соціальної компетентності 

старших підлітків та обґрунтування вибору соціальної практики засобом формування 

соціальної компетентності. 

Соціальна компетентність – це багатогранна характеристика особистості, яка своєю 

багатокомпонентністю охоплює всю множину та глибину функціонування особистості в 

соціумі. Соціальна компетентність охоплює соціальні мотиви, знання, навички, необхідні для 

успішної взаємодії із оточуючим соціальним середовищем, самопочуття та самосприйняття 

особистістю самої себе в постійно мінливому соціумі. При цьому соціальна компетентність 

передбачає як достатній рівень вміння будувати партнерські стосунки, здатності до 

кооперації, так і достатній рівень конформності для того, щоб не йти врозріз із вимогами 

суспільства [2]. 

Бахтєєва С.С. [1, 18] розглядає сутність соціальної компетентності у такому вигляді: 

- «знати» – знання, необхідні для здійснення соціальних технологій; цінності, які 

скеровують використання знань та вмінь; 

- «вміти» – означає не лише способи реалізації знань, а й вміння особистості вільного 

та свідомого самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді, так і у зовнішній 

соціальній дійсності; 

- «досягати» – вміння здійснювати поставлені цілі в рамках закону, моралі, культури; 
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- «відповідати» – діяльність та поведінка особистості відповідають вимогам, які 

висувають до особистості держава, соціум, родина, фах тощо.  

Засобом формування соціальної компетентності обрано інноваційну технологію – 

соціальну практику.  

Дослідженнями в царині соціальної практики займались Г. В. Нікітіна, І. Г. Єрмаков, 

Н. Ю. Перевознікова, Т. В. Сич, Л. В. Трубіцина, Л. Ф. Файзулліна, С. С. Шугальський та 

інші науковці.  

Поняття соціальної практики є відносно новим, тому різні автори по-різному 

підходять до його визначення. За твердженням Л. В. Трубіциної [4, 11], соціальна практика – 

це суспільно корисна діяльність, спрямована на вирішення конкретних соціальних проблем. 

Соціальна практика – це організаційна форма, механізм передачі учням соціального 

досвіду, залучення їх до суспільного життя, соціальної дії, соціальної творчості, суспільно 

корисної праці, продуктивної освіти [3, 64]. 

Cоціальна практика розкриває закладені в особистості задатки, актуалізує здібності. 

Головним результатом соціальної практики с розвиток життєвої компетентності учня [3, 66]. 

Отже, соціальна компетентність – придбанa здатність особистості гнучко 

орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах та ефективно взаємодіяти з 

соціальним середовищем.  

Соціальна практика – це технологія соціальної дії учнів, у ході якої вони здобувають 

соціальний та життєвий досвід [5]. Залучення старших підлітків до соціальної практики через 

спеціально розроблену програму (за участю самих підлітків) може сприяти формуванню 

їхньої соціальної компетентності. 

За результатами аналізу наукової літератури можна зробити висновок, що увага 

великої кількості науковців до проблеми формування соціальної компетентності свідчить 

про актуальність даної проблеми та необхідність подальших досліджень. 
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 

Девіантну поведінку можна назвати актуальною проблемою сучасного суспільства. 

Вона виступає однією із провідних причин звертання за соціально-педагогічною та 

психологічною допомогою. Сучасне становище в загальноосвітніх навчальних закладах 

потребує особливої уваги з боку фахівців та спеціалістів галузей соціальної сфери. У школах 

найчастіше спостерігаються випадки, пов’язані зі труднощами у вихованні дітей 
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підліткового віку. У зв’язку з тим, що це досить критичний період у житті дитини. У 

підлітків спостерігаються прояви асоціативної поведінки внаслідок скоєння ними 

правопорушень, злочинів. Кількість дітей «групи ризику» збільшується. Актуальність 

проблеми обумовлюється також частими проявами грубості підлітків у ставленні до 

вчителів, однолітків та батьків, недисциплінованістю та відсутністю на заняттях, низькою 

успішністю тощо. 

Соціальні аспекти девіантної поведінки неповнолітніх досліджували українські відомі 

вчені, як А.Г. Антонова, І.С. Дьоміна, О.В. Киричук, І.П. Лисенко, Н.Ю. Максимова, 

 В.П. Оржеховська, Т.М.Титаренко, В.О. Татенко, С.О. Тарарухін, СІ. Яковенко та ін. 

Як показали дослідження Баранова В. В., Відєнєєва І. О., Похлібної І. О., Філонова  

П. Б., Ейдемілера Е. Г. та ін., девіантна поведінка підлітка пов’язана з безвідповідальністю, 

порушенням норм моралі, етики, бажанням досягти в однолітків авторитету шляхом 

негативних вчинків тощо. 

Мета статті - розкрити сутність девіантної поведінки підлітків та охарактеризувати 

корекційну програму щодо її виправлення. 

Виклад основного матеріалу. Поведінку, що характеризується відхиленням від 

прийнятих норм, називають девіантною. 

Під девіантною (від латинського слова deviatio – відхилення) поведінкою розуміють 

дії та вчинки людей, що суперечать нормам чи визначеним шаблонам і стандартам 

поведінки. Сутність девіантної поведінки полягає в недотриманні вимог соціальної норми, у 

виборі іншого, ніж вона прописує, варіанту поведінки в тій чи іншій ситуації, що призводить 

до порушення взаємодії особистості й суспільства [1].  

Девіантна поведінка завжди пов’язана з певною невідповідністю людських вчинків, 

дій, способів діяльності поширеним в суспільстві чи групах нормам, правилам, стереотипам, 

очікуванням, цінностям. При цьому девіантна поведінка може виступати як засіб досягнення 

мети, як спосіб психологічного розвантаження, як самоціль, що задовольняє потреби людини 

в самореалізації та самоствердженні [3, с. 347]. 

О.В.Змановська стверджує, що характерними ознаками девіантної поведінки є 

багаторазові, тривалі порушення; різноманітні прояви соціальної дезадаптації, що 

викликають негативну оцінку з боку інших людей; поведінка, що може набувати 

патологічних форм (наркоманія, алкоголізм тощо); виразна індивідуальна та статева 

своєрідність [2].  

Під час проведення дослідження було виявлено двоє учнів підліткового віку, що 

мають ознаки девіантної поведінки: Ольга, учениця 8-Б класу та Петро, учень 7-Б класу. 

Було виявлено, що ці учні знаходяться у передкризовому становищі. Так, за результатами 

проведених методик (проективні методики «Неіснуюча тварина» та «Дерево», методика 

суб’єктивного відчуття самотності Д. Рассела та М. Фергюсона, методика рівня тривожності 

підлітків (розроблена за принципом „Шкали ситуаційної тривоги „Кондаша”) та методика 

діагностики схильності до конфліктної поведінки К.Томаса) визначено, що Петро 

неконфліктний, спокійний та врівноважений, однак через брак уваги батьків у нього 

виникають внутрішня агресія по відношенню до сестри та комплекси у зв’язку зі станом 

матері (інвалідність). Методики дозволили виявити у Ольги наявність шкільної тривоги 

через конфлікти з однокласниками, внаслідок чого вона починає прогулювати заняття.  

З метою зниження проявів девіантної поведінки цих підлітків була розроблена 

корекційна програма, спрямована на подолання тривожності; зниження конфліктності та 

емоційної шкільної напруги; розвиток конструктивних способів взаємодії тривожних дітей, 

їхніх міжособистісних стосунків. Корекційна програма реалізовувалася у формі тренінгових 

занять. Вона включає 5 занять (кожне заняття тривалістю 40-45 хвилин), розрахована на 10-

15 осіб. Перше заняття орієнтоване на знайомство учнів між собою, вміння розуміти один 

одного, допомагати й підтримувати. Друге заняття спрямоване на згуртування колективу за 

допомогою рухових вправ. Наступні два заняття направлені на подолання агресії та 
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конфліктних ситуацій. Останнє заняття спрямоване з метою підвищення самооцінки у 

підлітків. 

Також корекційна робота з цими підлітками передбачає індивідуальну роботу, що 

передбачає глибоке вивчення особистості підлітка та тісну взаємодію з його сім’єю. Для 

перевиховання і виправлення використовують різні можливості у роботі з дітьми та 

підлітками, в тому числі трудотерапія, освітній процес, виховний вплив колективу та ін.  

Висновки. Більшість педагогічних працівників вважає, що достатньо розробити один 

алгоритм роботи із зазначеною категорією учнів, і проблему буде розв’язано. Проте в 

кожному окремому випадку має здійснюватися психолого-педагогічний супровід підлітка з 

девіантною поведінкою з урахуванням індивідуальних, вікових, особливостей, уподобань, 

оточення та ситуації розвитку. 
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У процесі соціалізації відбувається формування майбутнього покоління, створюються 

особистості, здатні накопичувати та передавати духовність іншим людям. Тому проблема 

соціалізації дітей, зокрема дітей молодшого шкільного віку, є традиційною у дослідженнях 

науковців різних сфер. Найвпливовішою на соціалізацію дитини системою, після сімейної, є 

система освіти, складовою якої є позашкільна освіта. Динамічність суспільних процесів 

потребує швидкого реагування та гнучкості освітньої системи, і саме система позашкільної 

освіти здатна враховувати потреби часу та забезпечити належні умови соціалізації дитини у 

вільний від навчання час. 

Питання виховання й розвитку дитини у системі позашкільної діяльності зверталися 

такі видатні вчені й педагоги як А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, П.П. Блонський, 

М.Г.Стельмахович, К.Д. Ушинський, І.Д. Бех. Потенціал позашкільних закладів щодо 

всебічного розвитку дитини висвітлено у сучасних науковців - Г.Пустовіт, Т.Сущенко,  

В. Рибалки, В. Вербицького.  

Метою дослідження є висвітлення специфіки соціалізації молодших школярів у 

позашкільних закладах. Основним завданням є виявлення переваг системи позашкільної 

освіти щодо соціалізації дитини.  

Соціалізація дитини - це складна міждисциплінарна проблема, яка визначається 

науковцями як процес і результат взаємодії дитини з природним, предметним, 

соціокультурним середовищем. Позитивним результатом вважається виховання 

громадянина, його фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток [1]. Молодший 

шкільний вік - вік досить помітного формування особистості. Для нього характерні нові 

відносини з дорослими і однолітками, включення в цілу систему колективів, зміна основного 

виду діяльності, яке пред’являє ряд серйозних вимог до дитини. У молодшому шкільному 

віці закладається фундамент моральної поведінки, починає формуватися громадська 

спрямованість особистості [2]. 

На відміну від школи, позашкільні заклади є більш «вільними» та сприяють 

забезпеченню потреб особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в 
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суспільні відносини, входженню у широкий світ. Згідно Закону України «Про позашкільну 

освіту», система позашкільної освіти спрямована на розвиток здібностей та обдарувань 

вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у 

професійному визначенні. 

Особливістю позашкільної освіти є забезпечення змістовного вільного часу дитини. У 

ході реалізації програм позашкільних освітніх закладів діти формують власну думку, 

індивідуальне світосприйняття, отримують практичні навички, необхідні для життя в 

соціумі, розвивають свою комунікативну культуру, спілкуються в колективі однолітків, а 

значить - вчаться співпраці та співтворчості [3]. Простір творчої діяльності формує культуру 

особистості, вміння бачити і розуміти прекрасне, співпереживати в процесі творчості. 

Структура позашкільної освіти та виховання включає в себе: позашкільні заклади 

освіти; інші заклади освіти як центри позашкільної роботи у позаурочний та позанавчальний 

час, а саме: середні загальноосвітні заклади, ліцеї, гімназії, навчально-виховні комплекси, 

професійно-технічні училища, технікуми, коледжі тощо; клуби та об’єднання за місцем 

проживання незалежно від форми власності та підпорядкування; культурно-освітні, 

фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади, установи різних відомств; різні 

організації, фонди, асоціації [4, с. 144]. 

Процес соціалізації дитини значною мірою визначається спілкуванням з однолітками, 

яке складається в малих групах, класах, формальних і неформальних об’єднаннях [3]. 

Система позашкільної освіти великою мірою забезпечує подібне спілкування. Взагалі, 

соціальне середовище, в якому формується особистість, треба розуміти не тільки як 

оточення, але й як систему можливостей, вимог та очікувань, яка виконує конструктивні й 

диригентські функції щодо цього процесу [5]. 

Отже, специфіка соціалізації молодших школярів у позашкільних закладах 

характеризується створенням певного середовища, яке сприяє гармонічному розвитку, 

творчій самореалізації та самоактуалізації дитини. Позашкільна освіта обумовлена духовним 

співробітництвом вихователів і вихованців, максимальним виявленням та використанням 

індивідуального досвіду кожної дитини, ініціативи, самодіяльності, творчого спілкування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

Актуальність проблеми полягає у тому, що молоде покоління, у відповідності зі 

своїми соціально-психологічними потребами, вільний час присвячує в основному 

спілкуванню у групах однолітків, де формується особлива молодіжна субкультура, що 

впливає на становлення особистості молодої людини. 
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Інтерес до проблем молоді та підлітків постійно зростає у зарубіжній і вітчизняній 

психології та педагогіці. До досліджуваної нами проблеми близькі праці із саморозвитку й 

самореалізації особистості в сфері дозвілля (О. І. Беляева, О. Т.Г. Кисельова,  

Ю.Д. Красильніков С Каргіна, Т. І. Бакланова). Дослідження цих авторів мають важливе 

значення для удосконалення теорії і методики культурно-дозвіллєвої діяльності підлітків. 

Сутність вільного часу, його функції, особливості виховання підлітків в умовах вільного часу 

вивчали Г.В. Бочарова, В.М. Гуров, А.В. Мудрик, С.С. Газман та інші [1]. 

Мета роботи: теоретично дослідити особливості організації дозвіллєвої діяльності 

підлітка в умовах сільської місцевості. Завданнями визначено розкриття сутності поняття 

«дозвілля»; дослідження особливостей організації дозвіллєвої діяльності підлітка; аналіз 

особливостей дозвіллєвої діяльності підлітків в умовах сільської місцевості. 

У філософському словнику вільний час трактується як суттєвий елемент способу 

життя особистості, групи, спільноти; співвідношення його з іншими елементами бюджету 

часу, особливо з робочим часом і працею; специфіку його взаємозв’язку з соціальними 

інституціями (освітою, сім’єю, засобами масової комунікації тощо), із соціальною 

структурою, соціальними процесами, соціальною мобільністю, культурними 

трансформаціями тощо. 

Дозвілля — складова вільного часу, що являє собою сукупність занять, спрямованих 

на відновлення фізичних, розумових і психічних сил людини [2]. 

Поняття «культурно-дозвіллєва діяльність» увійшло в науковий обіг порівняно 

нещодавно. З початку 80-х рр. його поява була логічним наслідком теоретичного осмислення 

проблеми дозвілля, зокрема, підходу до визначення його сутності як одного з видів людської 

діяльності. Інтенсивні дослідження концепції дозвілля почалася в 50-60-х рр.. Цьому 

передувало скорочення у ряді західних країн робочого дня, що і сприяло збільшенню 

вільного часу у різних категорій населення [3].  

Дозвілля підлітків сільської місцевості визначається двома напрямами: шкільною 

діяльністю і позашкільними закладами культури. Тому важливою організаційно-

педагогічною умовою оптимізації виховного впливу на підростаюче покоління у сфері 

вільного часу є взаємоузгоджена робота цих установ і організацій. Школа є однією з установ, 

що впливає на створення соціально-культурного середовища не лише дітей, а й всього 

населення. Саме в школі підліток має можливість розкрити свій творчий потенціал у роботі в 

гуртках, масових заходах, виставках, та участі в самоврядуванні школи. Позашкільні заклади 

культури включають: клуби, бібліотеки, кіноустановки і т. д.. Проте їх якісна характеристика 

виявляє все більш значне відставання в порівняні з містом. У поганому стані знаходиться і 

бібліотечна мережа. Книжковий фонд ніби й насичений, проте його поповненням є досить 

нерегулярним. 

 В останні роки на селі різко скоротилася мережа закладів культури, матеріально-

технічна база більшості клубів значно відстає від сучасних вимог, погіршилася структура 

дозвілля населення. Сьогодні деякі населені пункти залишаються без будь-яких вогнищ 

культури. Таким чином підліток, що проживає в селі є досить обмеженим у своїй культурно-

дозвіллєвій діяльності. 

Людина не виховується частинами, вона створюється систематично, всією сукупністю 

впливів, яким піддається. Клубна установа виконує важливу соціальну функцію поглиблення 

і розширення виховного впливу на підростаюче покоління. Його специфіка полягає в тому, 

щоб організувати дозвілля дітей та підлітків, їх вільний від навчання час. 

Проблема задоволення потреб і запитів підлітків за допомогою закладів культури 

найбільш гостро стоїть у сільській місцевості, де і матеріальна база, і забезпечення кадрами в 

порівнянні з міськими установами культури знаходяться на набагато нижчому рівні. 

Дозвілля – це зона активного спілкування, яка задовольнить потреби підлітків у 

контактах. Такі форми дозвілля як самодіяльне об'єднання за інтересами, масові свята - 

сприятлива сфера для усвідомлення себе, своїх якостей, достоїнств і недоліків у порівнянні з 

іншими людьми [4].  
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Дозвілля є сприятливим ґрунтом для задоволення дітьми, підлітками та юнацтвом 

фундаментальних людських потреб. Дозвілля істотно впливає на формування характеру 

дитини, особливо таких якостей як впевненість у собі, ініціативність, витривалість, 

стриманість, щирість, наполегливість, чесність та ін. Тому важливою умовою успішної і 

результативної дозвіллєвої діяльності дитини та підлітка є створення сприятливих умов для 

реалізації творчого потенціалу і можливостей особистості підлітка. 

Література 

1. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. Для студ. пед. вузов. / А.В. Мудрик ; за ред. 

В. А. Сластенина. –– М.: Академия, 1999. –– 184с. 

2. Словник – довідник для соціальних педагогів та робітників / За заг. ред А.Й.Капської, І. 

М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К.: УДЦССМ. – 2000. – 260с.  

3. Киселева Т.Г. Социально-культурная деятельность / Т.Г.Киселева, Ю.Д.Красильников. - 

М.: МГУКИ, 2004. - 539 с. 

4. Махов Ф.С. Подросток и свободное время / Ф. С. Махов. – Л.: Лицениздат, 1982. – 152 с. 

 

Петрова Марія 

студентка 3 курсу фак-ту СПП 

Наук.кер.: к.пед.н., ст. викл. Соловйова Т.Г. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «РІВНИЙ-РІВНОМУ» У ГЕНДЕРНІЙ ОСВІТІ 

Сучасні підходи до вітчизняної системи освіти актуалізують питання виховання 

юнаків та дівчат як представників демократичного суспільства з гендерним світоглядом, 

який спонукатиме молодих людей бути ефективними в міжстатевих відносинах в будь-якій 

сфері життєдіяльності. У центрі гендерного світогляду покладено головний принцип – 

забезпечення гендерної рівності в суспільстві. Гендерна рівність розглядається як рівний 

правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє 

особам обох статей брати участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Одним з шляхів досягнення гендерної рівності вважають запровадження гендерної 

освіти. Питанню гендерної освіти присвячені наукові праці Т.Дороніної, О.Іванової, 

В.Кравця, О.Луценко, В.Штильової. Поняття «педагогічна технологія» достатньо міцно 

ввійшло в педагогічну науку. Питанням технологій в освіті займались такі автори: 

В.Беспалько, Н. Заверико, Н.Загрекова, Б.Лихачова, Л. Лукашевич, М.Мигович,С.Харченко. 

Метою нашої статті є теоретичний аналіз соціально-педагогічної технології «рівний-

рівному» щодо застосування його в гендерній освіті. 

Основна функція педагогічної технології полягає в тому, щоб сконструювати і 

реалізувати такий навчальний процес, який гарантує досягнення поставленої цілі. Основою 

послідовної орієнтації навчання на ціль є оперативний зв'язок, який повинен пронизувати 

увесь навчальний процес [3]. 

Гендерну освіту, вважають однією з важливих умов становлення сучасної демократії, 

паритетної участі жінок і чоловіків у побудові громадянського суспільства в Україні. Вона 

включає в себе систематичне навчання, просвіту (тобто пропаганду й розповсюдження 

ґендерних знань і ґендерної культури), стимулювання ґендерної самоосвіти [1]. Актуальним 

на сучасному етапі, на нашу думку, є пошук нових педагогічних технологій в гендерній 

освіті з метою створення умов розвитку індивідуальних ґендерних особливостей юнаків та 

дівчат, які сприяють самореалізації жіночої або чоловічої індивідуальності, формуванню їх 

ґендерної культури. У дослідженнях Н. Заверико, Г. Латишева, Б. Міллера, М. Орлової, 

С.Титової вперше висвітлено досвід використання навчання «рівний-рівному» в 

превентивній роботі. Використання цієї технології, ґрунтується на головному показнику - 

принципу «рівності», який повинен поєднувати молодь в групу. Так, на нашу думку, цими 

показниками в школі можуть стати клас, стать, діти, які відвідують один шкільний гурток, а 

метою - формування гендерних цінностей, знань, які ґрунтуються на ідеї гендерної рівності. 
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Проведений теоретичний аналіз показав, що існуючі освітні програми, які працюють з 

використанням принципу «рівний-рівному» значно покращують обізнаність молоді, 

формують або закріплюють цінності, пов’язані з визначеною проблемою і розвивають 

необхідні навички [4]. 
Дослідники з гендерної теорії вперше показали, що знання, які викладаються в 

традиційних академічних дисциплінах, є неповними, частковими і деформованими, а 

загальноприйняті концепції істини формувались на протязі всієї історії розвитку людства 

тільки однією його частиною – чоловічою [2]. 

В контексті гендерної освіти, технологія «рівний-рівному» може, на нашу думку, бути 

використана для розповсюдження таких цінностей, як повага до прав іншого незалежно від 

статі, співчуття, паритетність чоловіків та жінок у сімейній та професійній сферах, дбайливе 

ставлення до свого здоров’я, тобто ті цінності які допоможуть юнаками та дівчатам 

гармонізувати свої між статеві стосунки починаючи зі школи.  

Теоретичний аналіз виявив, що основними орієнтирами для впровадження цієї 

технології серед дітей шкільного віку, повинні стати: 

- залучення самих школярів до організації; 

- співпраця дорослих та дітей; 

- гендерний підхід при реалізації; 

- урахування культурних та вікових особливостей дітей [4]. 

Гендерний підхід в освіті, як механізм досягнення гендерної рівності та утвердження 

рівних можливостей для самореалізації кожної особистості, передбачає: відсутність 

орієнтації на «особливе призначення» чоловіка чи жінки; заохочення видів діяльності, що 

відповідають інтересам особистості; пом’якшення гендерних стереотипів; врахування 

соціально-статевих відмінностей. Гендерний підхід є необхідною передумовою реалізації 

гендерного виховання і виступає складовою особистісно зорієнтованого навчально-

виховного процесу у загальноосвітньому закладі. 

Застосування технології «рівний-рівному» в системі гендерної освіти допоможе, на 

мою думку, школярам отримати знання щодо ідеї гендерної рівності, зрозуміти важливість 

таких цінностей, як повага до прав іншого, важливість самореалізації незалежно від статі та 

побачити вагомий вклад жінок в ті сфери суспільства, які традиційно вважаються 

чоловічими. 
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ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ НЕЗНАННЯ ЗАКОНІВ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Незнання закону не звільняє від відповідальності. Ця загальновідома фраза стала 

вирішальною у деяких справах неповнолітніх, які вчинили злочин. Через свою 

недосвідченість, невизначеність та неосвіченість у законодавчій сфері життя суспільства, 

молоді люди скоюють противоправні дії не знаючи яку відповідальність несуть і якого роду 

покарання їх чекає. Необережне ставлення до інформації, речей суспільного та 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Funfpa.ru%2Fassets%2Ffiles%2FUNFPA_Lot_5_1_prvk2.pdf&ei=CR-OUe6XMqGn4gT23oAo&usg=AFQjCNFGlgicbLLropNeAsxbHpfX7eFvTw&bvm=bv.46340616,d.bGE&cad=rja
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індивідуального вжитку, неправомірна поведінка можуть стати наслідками накладення 

адміністративної відповідальності на дитину і потягти за собою сплачення штрафу або інше 

покарання. Частіше за все, дитина або підліток не підозрюють про неправомірність своєї 

поведінки, що і стає причиною виникнення явища порушення закону. 

Цю проблему досліджували такі вчені: Г. Аванесов, О. Сахаров, В.Оржеховська,  

Ю. Заросинський, І. Васильківська.  

Метою статті є розкриття причин незнання законів неповнолітніх та які наслідки для 

дитини, та її сім’ї може потягти за собою необізнаність у цій сфері. 

Поряд з такими причинами правопорушень неповнолітніх як несприятливе сімейне 

оточення, негативний вплив позашкільного середовища, політична нестабільність, вікові 

особливості стоїть незнання законодавства України. Нині у нашій країні реалізовується 

програма профілактики правопорушень серед дітей та молоді, проте вона має деякі 

особливості: несистематичність, фрагментованість охоплення дітей та зосередженість на 

дітях з девіантною поведінкою [1, c. 2]. Тобто профілактична діяльність проводиться за 

спеціальним запитом навчального закладу і рідко – за планом, та критеріями відбору 

неповнолітніх до участі у подібних програмах часто є рішення адміністрації навчального 

закладу, особисті зв'язки людини, яка проводить заняття або наявність дитини з девіацією. 

Це свідчить про малий обсяг охоплюваних дітей, які отримують належну інформацію про 

правопорушення та їх наслідки.  

Значну роль у просвітницькій діяльності щодо правових відносин грають методи і 

форми освіти. Законодавство и право складне для сприйняття дітьми та підлітками, тому 

різноманітність добору методів правового виховання може підсилити засвоюваність 

інформації та зацікавленість учнів. 

Ще однією з причин необізнаності молодшого покоління населення є недбалість 

дорослих. Іноді батьки не тільки не піклуються про освіченість дитини у сфері закону та 

права, а й служать поганим прикладом, скоюючи протиправні дії і залучаючи до них 

неповнолітніх осіб[2, c. 64]. Тому необхідно всебічно посилити боротьбу з тими, хто втягує 

підлітків у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію, азартні ігри, жебрацтво.  

Головним наслідком низького рівня освіченості молодого покоління у сфері права та 

законодавства є підвищення кількості правопорушень, та, як наслідок, притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності. Частіше за все, через брак досвіду, 

молоді люди підпадають під санкції, запроваджені адміністративним законодавством, тому 

що дитині чи підлітку важко відрізнити проступок від дії, за яку несеться відповідальність 

перед законом. Прикладами можуть слугувати окремі статті Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, такі як стаття 172-7. «Порушення вимог щодо 

повідомлення про конфлікт інтересів», стаття 173. «Дрібне хуліганство», стаття 173-1. 

«Поширювання неправдивих чуток», стаття 175-1. «Куріння тютюнових виробів у 

заборонених місцях», стаття 181. «Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях» та інші[4]. 

Тільки знання цих законів та санкцій, які вони за собою тягнуть можуть вберегти молоду 

людину від порушення закону. Це стосується не тільки адміністративного права, а й усіх 

видів відповідальності. 

Також достатня обізнаність у питаннях правопорушень допоможе дітям у 

майбутньому оминути найпоширеніші проблеми, пов’язані із законом та вберегти себе і 

свою сім’ю від будь-якої правової відповідальності. 

Знання у законодавчій сфері допоможуть вберегти дитину або молоду людину від 

вступу у групу з асоціальною поведінкою, або долучення її до протиправних дій, скоюваних 

дорослим, що теж знизить рівень кількості неповнолітніх правопорушників. 

Отже, проблема незнання законів неповнолітніми є доволі актуальною, тому що через 

не достаток інформації скоюється частка злочинів за які діти та підлітки притягаються до 

правової відповідальності. Основними причинами незнання законів є: недоброякісна 

політика держави щодо профілактики правопорушень, недбалість дорослих, незацікавленість 

у поширенні правових знань, не вірний добір методів освіти та виховання. Наслідком 
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низького рівня обізнаності молоді є підвищення рівня злочинності серед неповнолітніх, 

збільшення груп з асоціальною поведінкою і зниження рівня саморегуляції. 
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ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА У СОЦІАЛЬНОМУ 

ВИХОВАННІ 

Становлення та розвиток особистості відбувається під дією спадкових і соціальних, 

матеріальних і духовних, цілеспрямованих і стихійних чинників. Вплив соціуму, соціального 

середовища є одним з основних серед них. Людина формується як особистість завдяки 

включенню у суспільні відносини, діяльність, спілкування та самовдосконалення. З огляду 

на те, що розвиток суспільства обумовлюється фізичним та духовним відтворенням людини 

у суспільстві і для суспільства, актуальність проблеми соціального виховання набуває 

особливого значення. 

Питання впливу різних факторів на соціальне виховання і соціалізацію особистості 

вивчали відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких Т.Алєксєєнко, О. Безпалько,  

А. Плоткін; соціальне виховання як наукова категорія соціальної педагогіки було предметом 

досліджень О. Кравченко, О.Мудрика, І. Звєрєвої та інших. 

Метою дослідження є теоретичний аналіз значення соціально-культурного 

середовища у соціальному вихованні. Завданнями визначено розкриття сутності понять 

«соціальне виховання» та «соціально-культурне середовище» і їх взаємозв’язок. 

На сьогоднішній день у соціальній педагогіці немає єдиного визначення поняття 

соціального виховання. У рамках різних підходів існують різні трактування даного поняття, 

які мають схожий зміст, але увага акцентується в одному випадку на забезпечення 

соціальним вихованням входження людини у систему соціальних стосунків, розвиток у неї 

необхідних якостей, а в іншому - соціальне виховання є цілеспрямованим (чи відносно 

цілеспрямованим) процесом [2]. На нашу думку, ці підходи не суперечать, а гармонійно 

доповнюють один одного. Так, О. Безпалько визначає соціальне виховання «як створення 

умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням 

загальнолюдських і спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього 

соціально позитивних ціннісних орієнтацій» [1, с. 29]. 

Означене створення умов та заходів відбувається безпосередньо у конкретних 

осередках: сім’ї, школі та інших організаціях, тобто у певному соціальному середовищі. 

Соціальне середовище є видовим поняттям відносно більш широкого поняття «середовище» 

- тобто все те, що оточує людину. Поняття «соціальне середовище» передбачає існування 

сукупності соціальних умов по відношенню до певного соціального суб’єкта (особистості, 

групи, колективу, класу тощо), тому для кожного з них значення цього поняття буде різним 

[3]. Науковці визначають соціальне середовище як сукупність суспільних, матеріальних та 

духовних умов, факторів, відносин, в яких існує особистість і які так чи інакше впливають на 

її свідомість, поведінку і діяльність [3; 5]. Характеризуючи соціальне середовище автори 
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називають його постійним джерелом поповнення особистого досвіду, знань вихованця і тим 

об’єктивним фактором, що визначає його життєві настанови, особистісну спрямованість, 

характер потреб, інтересів, зацікавлень, ціннісних орієнтацій, реальну поведінку, процес 

самовизначення і самореалізації [5]. Тобто від «якості» соціального середовища залежить і 

напрям впливу на особистість – позитивний, негативний чи нейтральний. На нашу думку, 

нейтральний вплив є також якоюсь мірою негативним – відсутність позитивного впливу та 

невикористання потенціалу соціального середовища зменшує можливості повноцінного 

розвитку і соціалізації. Тому, важливим завданням у вихованні дитини є створення такого 

середовища, яке б всебічно сприяло соціальному вихованню, успішній соціалізації та 

духовному зростанню. 

Існування подібного середовища можливе за умови достатнього рівня культури у 

суспільстві. Культурне середовище складається і з культурної спадщини міст, сільських 

населених пунктів, результатів їх взаємодії. В.Теремко зауважує, що культурне середовище 

існує завдяки численним взаєминам. Чим ширша і різноманітніша соціальна структура міста, 

чим більше в ньому різних культурних організацій, тим інтенсивніший розвиток духовного 

життя [4]. На нашу думку, культурний потенціал є джерелом розв’язання багатьох проблем, 

серед яких проблема соціального виховання підростаючого покоління одна з 

найважливіших. 

Соціально-культурне середовище має велике значення для соціального виховання. 

Саме культура, як один з найвпливовіших інститутів суспільства, що суттєво обумовлює 

спрямованість соціальних процесів, стає незамінним джерелом виховання духовності 

особистості. А це, в свою чергу є важливим завданням соціального виховання. І завданням 

педагога є цілеспрямоване використання потенціалу соціально-культурного середовища у 

процесі соціального виховання. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ  

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Важливе місце в житті сучасної студентської молоді займає сфера вільного часу. 

Суспільство на сучасному етапі розвитку потребує відродження народних традицій та 

культури. Відновити національні традиції можна за умови розвитку національної освіти, в 

якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях народної філософії , 

народознавства, основах християнської релігії,наукової педагогічної думки та родинного 

виховання. Традиції організовують зв'язок покоління, на них тримається духовно-моральна 

життя народів 

Із 1991 р. проблеми молоді та молодіжного дозвілля в Україні активно досліджують  

І. Бекешкіна, Л. Виговський, М. Головатий, Е. Головаха, В. Оссовський, В. Перебенесюк,  
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Н. Прозур,Л. Яковенко. Важливе значення у вивченні проблем молодіжного дозвілля мають 

філософсько-соціологічні дослідження вільного часу й культури дозвілля, які знайшли 

відображення в працях українських учених (І. Бекешкіної, А. Воловика,В. Перебенесюка, 

 А. Решетніченко, Л. Швидкої), а також російських (М. Бердяєва, І. Бестужева-Лада, Є. 

Рижика, Є. Соколова, Б. Трегубова).  

Мета статті. Розкрити значення традицій в організації дозвілля сучасної молоді. 

В науковій літературі дозвіляя визначають як складову вільного часу. У дозвіллі 

найважливішим є особистісний інтерес і позитивне емоційне забарвлення. Дозвіллєва 

діяльність розглядається у широкому розумінні як виявлення суспільних відносин, форма 

розвитку суспільства, у вузькому – як певний спосіб життєдіяльності людини,спосіб її 

самоствердження та спілкування (О. Диба, А. Жарков). Проблематичним для молоді є 

організація свого дозвілля з боку проведення народних традицій. В нагоді сучасним 

організаторам дозвіллєвої сфери може стати досвід народної педагогіки. Вся народна 

педагогіка побудована на використанні освітньо-виховного потенціалу дозвілля. Зокрема, 

родинні виховні традиції, що з малечку виховували у дитини працелюбство, 

доброту,чесність, скромність, повагу до батьків та старших, гостинність, взаємодопомогу, 

товариськість,любов до Батьківщини, базувалися на організації вільного простору родини, 

тобто на дозвіллі.  

Традиції культу роду, родоводу, родичівства, збереження родинних реліквій, любові й 

шани до батьків, піклування про батьків, родинної солідарності, підтримка етикету стосунків 

між членами роду виступають як такі, що переходять із покоління в покоління. Родинні 

виховні традиції виступають як загальні принципи та приписи поведінки, регламентують 

поведінку особистості у соціумі, формують стереотип поведінки та на рольової поведінки. 

Родинні свята є школою опанування досвіду старших поколінь, що розширюють межі 

пізнання, формують повагу до роду і зв’язок між поколіннями. Весільні звичаї та обряди 

спрямовувались на виховання лицарського ставлення до дівчини, відповідальності, вірності, 

поваги, формування почуття обов’язку, дотримання етики сімейних стосунків. 

На думку А.Н. Афанасьєва народна культура - це багатовікової концентрований 

досвід народу, матеріалізований у предметах мистецтва, праці та побуту: це традиції, обряди, 

звичаї, вірування; це світоглядні, моральні та естетичні цінності, що визначають обличчя 

нації, її самобутність, унікальність, її соціальну та духовну особливість. [2, с. 58 ] 

Дослідження сфери родинних дозвіллєвих традицій студентської молоді, проведене 

серед студентів факультету соціальної роботи у Чернігівському національному 

технологічному університеті, дозволило зробити наступні висновки: серед 175 опитаних 83% 

обізнані із родинними традиціями, проте у більшості це – святкуванняВеликодня, Різдва та 

Нового року (73,5%); серед улюблених родинних свят також більшість називають Новий рік 

та Дні народження(77,3% опитаних); дозвілля в сім’ї проводить 73,4% опитаних, 17% – іноді, 

9,6% – ні; з українськими народними дозвіллєвими традиціями обізнані 82% учасників 

опитування, причому, серед жителі міста – 92%, села – 47%; сімейні реліквії мають 82% 

опитаних, хоча з них назвати ці реліквії можуть тільки 52%. Ці дані свідчать про інтерес до 

традиційного дозвілля українців, проте більшість неволодіє повною інформацією про зміст 

цих традицій, і коло обмежується знаннями 2-3-х традиційних свят. 

Дозвілля є сприятливим ґрунтом для випробування юнацтвом своїх творчих потреб і 

можливостей. У процесі дозвілля набагато простіше формувати поважне ставлення до себе, 

до традицій своєї культури. Дозвіллєва сфера характеризується свободою особистості, що 

виявляється у вільному виборі форм, місця та часу проведення дозвілля. Завдяки дозвіллю 

людина проявляє себе як індивідуальність. 
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Актуальність теми полягає у тому, що одна з найсерйозніших соціальних проблем 
глобального характеру - екологічна проблема. І саме екологічна освіта і виховання є одним із 
шляхів оздоровлення ситуації. Сьогодні як ніколи зростає необхідність роботи як над 
формуванням елементарної екологічної культури, так і над світоглядними переконаннями 
людей, і особливо підростаючого покоління.  

Сучасні дослідження екологічної культури спираються на фундаментальну наукову 
базу, створену представниками різних наук в Україні, і за кордоном. Окремі теоретичні 
положення, що пояснюють процеси взаємодії суспільства і природи знайшли обґрунтування 
в «соціологізмі» Е.Дюркгейма; теорії класової боротьби К.Маркса; протестантській етиці М. 
Вебера та інших роботах представників класичної соціології.  

Метою статті є розкриття специфіки формування екологічної культури у студентської 
молоді на сучасному етапі.  

Завданнями є розкриття поняття «екологічна культура»; висвітлення основних шляхів 
реалізації екологічної складової; визначення методів для формування екологічної культури 
студентів. 

Виклад основного матеріалу. Екологічна культура - це спосіб життєзабезпечення, при 
якому суспільство формує потреби і способи їх реалізації, що не створюють загрози життя на 
Землі, самої системи духовних цінностей, етичних принципів, економічних механізмів, 
правових норм і соціальних інститутів.[1].Можна виділити основні шляхи реалізації 
екологічної складової це насамперед[3, с. 142]:  

− екологізація навчальних дисциплін неекологічного спрямування; 

− співпраця із громадськими екологічними організаціями;  
5. залучення студентів – до розробки та реалізації екологічних проектів; 

 екологічна робота під час практики, зокрема у літніх таборах;  

 залучення студентів до роботи у екологічних гуртках, акціях; 

 використання форм, методів, засобів, прийомів екологічного виховання 
студентської молоді (екологічні маніфести, екологічні проекти, рольові ігри екологічного 
змісту, перегляд документальних та художніх відеофільмів екологічного спрямування та ін.);  

 залучення студентів до науково-дослідної роботи в галузі екологічного 
просвітництва, виховання, формування екологічної культури дітей та молоді;  

 участь студентів у наукових конференціях, семінарах, круглих столах екологічного 
спрямування;  

 мотивація студентів до екологічного самовиховання;  

 мотивація студентів до екологічної самоосвіти.  
Науковці пропонують такі методи для формування екологічної культури студентів [2, 

с. 105]: 

 метод екологічної ідентифікації, який полягає в педагогічній актуалізації особистої, 
причетності людини до того чи іншого природного об'єкта 

 метод екологічної емпатії, тобто педагогічна актуалізація співпереживання людини 
за стан природного об’єкта.  

 метод екологічної рефлексії полягає в стимулюванні самоаналізу людиною своїх 
дій і вчинків з погляду їх екологічної доцільності 

 інтерактивні методи формують екологічні знання та відповідні ставлення через 
сенсорне сприйняття, дискусію, рольові та імітаційні ігри, життєву практику. 

1. еколого-психологічний тренінг ґрунтується на методології соціально-
психологічного тренінгу й спрямований на корекцію екологічної свідомості 
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2. інтегрально-пошукові групові та рольові екологічні ігри, основані на проектуванні 
соціального змісту екологічної діяльності 

Екологічна культура студентів буде підвищуватись, якщо у процесі навчання буде 
звертатися увага на: виховання почуття відповідальності за збереження навколишнього 
середовища, забезпечення засвоєння екологічних знань, норм, цінностей, оволодіння 
навичками організації та здійснення екологічної освіти, поєднання теоретичної та практичної 
підготовки, участь у науково-дослідній роботі тощо.  
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ СІМЕЙ ЛЮДЬМИ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Наразі відмічається тенденція щодо зростання кількості дітей з порушеннями 

фізичного та психічного здоров’я, батьки яких самі мають ті чи інші порушення. 
Народження дітей людьми з особливими потребами часто призводить до того, що діти також 
мають певні обмеження та особливі потреби.  

В соціально-психологічному аспекті дорослішання й становлення людини з 
особливими потребами досліджувалось в працях Л. Божович, Б. Братусь, Л. Виготського, 
Б.Зейгарника, М. Раттера, В. Штерна. З позиції соціальної педагогіки це питання в різних 
аспектах вивчали Ю. Богінська, О. Глузман, М. Євтух, І. Іванова, А. Капська, Л. Міщик та 
інші.  

Метою роботи є вивчення усвідомленості та мотивації людей з обмеженими 
можливостями щодо створення власної сім’ї та народження дітей.  

Кількість інвалідів в Україні, які досягли 18-річного віку, складає 5,29% населення 
нашої держави. Вони створюють власні сім’ї, народжують дітей. Серед них є певний 
відсоток подружніх пар, які виховують дітей. Успішність виховання дитини батьками з 
особливими потребами залежить передусім від того, наскільки успішно проходив процес 
виховання по відношенню до них самих, як вони засвоїли соціальні норми, як проходив 
процес соціалізації у їхньому випадку. Батьки, які успішно в свій час пройшли процес 
адаптації, пристосування до дефекту, зможуть повноцінно виконувати свою батьківську 
функцію [1, с.181]. 

У рамках дослідження було проведено анкетування на базі територіального центру 
соціального обслуговування Комунарського району міста Запоріжжя. В анкетуванні 
прийняли участь 40 осіб різного віку (від 18 до 32 років) та статі, які мають ті чи інші 
порушення розвитку та функціональні обмеження. Згідно результатів, зроблено наступні 
висновки: 

 17,5% респондентів мають власні родини, решта планує в майбутньому створити 
власну родину; 

 60 % опитаних не готові до створення власної родини; 

 Переважна більшість (75%) вважає, що найбільш підходящий вік для створення 
родини – після 30 років; 

 Лише 5% респондентів мають власних дітей (багато хто з них не мають змоги 
народжувати за станом здоров`я); 
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 Всі опитані мають позитивне ставлення до сім’ї, сімейних стосунків та дітей. 
Той факт, що люди з особливими потребами мають бажання створювати власні родині 

говорить про те, що вони успішно соціалізувалися. Проблемою є те, що хвороби батьків у 
більшості випадків передаються дітям. Такі люди не завжди усвідомлюють можливі наслідки 
та не замислюються над тим, що їхні власні діти майбутньому можуть стикатися з такими ж 
проблемами і труднощами, як і вони самі. Необхідно проводити цілеспрямовану роботу з 
роз’яснення перспектив щодо створення сім`ї та народження дітей людьми з особливими 
потребами. 

Люди з порушеннями фізичного розвитку більш усвідомлено ставляться до питання 
створення сім’ї та народження дітей, в той час як люди з розумовими вадами, в силу своїх 
особливостей, не в змозі усвідомлювати відповідальність яка покладається на батьків з 
народженням дитини. Особливо це питання стосується випадків, коли дитина також 
народжується з певними порушеннями. Така дитина потребує спеціального догляду та 
особливого ставлення. Ці сім’ї потребують спеціальної допомоги, яку їм можуть надати 
соціальні служби та соціальні організації [2]. 

Створюючи власні сім’ї, люди з особливими потребами прагнуть жити повноцінним 
життям як інші, мати друзів, роботу, родину, виховувати власних дітей. Незважаючи на певні 
вади, вони хочуть відповідати суспільству та його вимогам. Труднощі виникають у тому, що 
суспільство не завжди готове сприймати людей з особливими потребами, допомагати та 
розуміти їх [3].  

Люди з особливими потребами мають такі ж права, як і усі інші люди. Головним 
гарантом цих прав є держава, яка повинна забезпечувати всі умови та давати кожній людині 
можливість реалізувати себе. Саме держава повинна сприяти тому, щоб люди з особливими 
потребами могли успішно соціалізуватися у суспільстві, щоб у них було сформоване 
адекватне розуміння та ставлення до інституту сім’ї.  

Також можна виділити декілька важливих напрямків у соціально-педагогічній роботі з 
даної проблеми: просвітницька робота серед людей з особливими потребами; соціальна 
допомога та підтримка сімей, в яких батьки мають певні відхилення у розвитку; 
консультування пар, які мають інвалідність, з питань стосовно народження та виховання 
дітей. Альтернативою для людей з особливими потребами, які бажають виховувати дітей, але 
є великий ризик народження хворої дитини, може бути усиновлення. Цей аспект можна 
також розглядати як один із напрямків соціально-педагогічної роботи з людьми з 
особливими потребами. 
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ПОРІВНЯННЯ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ  

В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ 

Для України є важливим вивчення зарубіжного досвіду у сфері соціальної роботи з 

молоддю, не лише для запозичення елементів системи у більш розвинених країн, а для 

урізноманітнення і вдосконалення власної.  
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Проблемним питанням у сфері соціальної роботи з молоддю присвятили свої наукові 

праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: В.А.Поліщук, О.П.Бартош-Пічкар, Н.М.Горішна, 

Г.В.Лещук, О.Ю.Пришляк, Д. Кріфт, Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. Проте недостатньо досліджень 

в області пристосування закордонного досвіду соціальної роботи з молоддю в Україні. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості здійснення соціальної роботи з 

молоддю в Україні та Німеччині, виявити основні напрями розвитку у сучасній вітчизняній 

соціально-педагогічній системі роботи з молодими людьми. 

Для розв’язання молодіжних проблем цікавим для нас є зарубіжний досвід такої 

роботи. Так, в Німеччині накопичено різноманітні технології роботи з молоддю, підходи до 

організації такої роботи, чимало з яких можуть розглядатися як інноваційні для української 

системи соціальної роботи.  

Німеччина має трирівневу політичну структуру, тому адміністрування соціальної 

політики і соціально-педагогічної діяльності є відображенням політичної системи в країні. 

Так, реалізацію соціальних програм регулює федеральне законодавство [1]. Таким органом в 

Україні є виконавча влада, що забезпечує втілення у життя державної молодіжної політики 

через Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України. 

На сучасному етапі соціальна політика у Німеччині базується на таких основних 

принципах: соціальне страхування; соціальна допомога; соціальне забезпечення; соціальне 

обслуговування та догляд. Соціальна політика Німеччини визнана однією з найбільш 

ефективних серед країн Європейського Союзу. На шляху до покращення соціальної політики 

Україна використовує наступні принципи: соціальна адаптація, соціальна профілактика, 

соціальна реабілітація, соціальне виховання, соціальне обслуговування та допомога [2]. 

До основних напрямів соціальної роботи з молоддю в Німеччині можна віднести: 

професійну допомогу молоді, інтеграційну допомогу молодим людям з середовища 

мігрантів, гендерно-специфічну соціальну роботу, молодіжне житло, соціальну роботу з 

молоддю в школах і так звану "виїзну" соціальну роботу з молоддю. Соціальна робота з 

молоддю в Україні здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики. 

Найважливішими з них є: задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не 

забороненому законодавством; консультування і надання соціальних послуг, та інших видів 

соціальної допомоги; розроблення та здійснення комплексу реабілітаційних заходів; 

сприяння дитячим і молодіжним організаціям у реалізації ними власних соціально значущих 

ініціатив і проектів; встановлення та зміцнення зв´язків із соціальними службами для молоді 

за кордоном; інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю та інші [3]. 

Допомога молоді здійснюється в нормативно-правовому положенні згідно німецького 

Соціального кодексу, в якому закріплені: пропозиції молодіжної роботи, соціальної роботи з 

молоддю та виховного захисту дітей та молоді; пропозиції сприяння вихованню в сім’ї; 

пропозиції сприяння дітям у денних закладах для них та установах їх денного догляду; 

допомога у вихованні та додаткові послуги; допомога психічно обмеженим дітям і молоді та 

додаткові послуги; допомога молодим повнолітнім особам і подальша підтримка [4]. В 

Україні стратегічні цілі реалізації державної молодіжної політики визначені Декларацією 

"Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Законами України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» та іншими 

нормативно-законодавчими актами. 

У результаті дослідження було виявлено, що система соціальної роботи з молоддю в 

Україні значно відрізняється від системи Німеччини. Це зумовлено не тільки менталітетом 

народу, а й, в першу чергу, політичним устроєм країни, зокрема її соціальною сферою. 

Проблеми сучасної молоді є спільними в порівнюваних країнах, проте шляхи реалізації 

вирішення цих проблем різні. На нашу думку, для удосконалення системи соціальної 

діяльності в Україні необхідно приділити увагу: вирішенню проблем зайнятості молоді; 

забезпеченню молоді рівними можливостями щодо здобуття якісної освіти; розширенню 

системи соціального захисту і соціальної допомоги; активізацію пропаганди здорового 
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способу життя; вжиттю заходів щодо забезпечення молоді житлом; розгалуженню 

інфраструктури реалізації молодіжної політики; поглибленню діяльності щодо підготовки і 

перепідготовки молодіжних працівників; поглибленню дослідження проблем молоді. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

На даний момент перед Україною як незалежною демократичною державою 

особливого значення набуває вирішення ряду важливих соціальних проблем. Серед них 

актуальною є дозвілля людей з особливими потребами. Вони готові увійти в суспільство, але 

суспільство ще не готове сприймати їх як рівних. Через це виникає суперечність між 

подоланням замкнутості, скутості та не зайнятості людей з обмеженими можливостями та 

відсутністю відповідних для цього соціально-педагогічних умов, а також установ, 

організацій для проводження їх вільного часу. 

Різні аспекти порушеної проблеми вивчались багатьма науковцями. Питаннями 

реабілітації людей з інвалідністю займались Л. Грачов, І. Іванова, О.Лебединська; щодо 

інтеграції їх у суспільство - Л. Вакуленко, І. Мисула, Л.Шипіцина; процес навчання людей з 

особливими потребами вивчався К.Кольченко, П. Таланчук. Менше досліджень присвячені 

саме культурно-дозвіллєвій діяльності людей з інвалідністю. Так, Н. Максимовська у своїх 

дослідженнях звертає увагу на необхідність створення, активізації та використання 

соціально-виховного потенціалу соціокультурного простору в процесі анімаційної діяльності 

з людьми з особливими потребами. 

Мета нашого дослідження: проаналізувати стан організації дозвілля людей з 

обмеженими можливостями в умовах міського територіального центру соціального 

обслуговування. 

Інвалідність як соціальне явище притаманна кожній державі. На сьогодні рівень 

інвалідизації жителів планети сягає показника в понад мільярд осіб або 15 % усього 

населення. В Україні чисельність осіб з інвалідністю становить 2 788 226 осіб або 6,1 % від 

загальної чисельності населення нашої держави [3]. У науковій літературі приділяється 

багато уваги питанням реабілітації, соціалізації людей з особливими потребами, а організація 

дозвілля часто залишається поза увагою науковців. Втім, якість дозвілля безумовно впливає 

на якість життя людини, зокрема людини з інвалідністю. Часто ці люди позбавлені 

можливості навчатися, працювати і культурне, змістовне дозвілля залишається чи не єдиним 

засобом само актуалізації. 

Для визначення пріоритетних видів та форм проведення вільного часу людей з 

особливими потребами було розроблено анкету на тему «Моє дозвілля». Анкетування було 

проведено у відділенні соціально-побутової адаптації інвалідів Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування. Аналіз відповідей на анкетні запитання 

показав наступне: 
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- три чверті опитаних людей мають досить багато вільного часу, що говорить про 

проблеми незайнятості даної категорії; 

- майже всі (95%) в анкетуванні надають перевагу активному відпочинку, хоча 

спостереження показують зворотне; 

- більшість часу(майже третину доби) люди з особливими потребами проводять біля 

телевізору, що говорить, з одного боку, про недостатній розвиток інфраструктури щодо 

змістовного дозвілля людей з інвалідністю, а з іншого, що люди самі не в змозі організувати 

власне дозвілля; 

- дві третини опитаних не люблять проводити вільний час наодинці, але окрім 

зустрічей знайомих у даному територіальному центрі не мають більше друзів, що говорить 

про проблеми інтеграції людей з особливими потребами та адаптації у широкому соціумі; 

- опитані люди дуже б хотіли приділяти більше часу спортивним заняттям, але не 

мають змоги самостійно це робити, без тренерів, спортивних майданчиків, тренувальних 

залів тощо; 

- 60% респондентів відзначають у себе здібності, які б хотіли розвивати, що 

доводить необхідність постійного пошуку нових сфер реалізації для людей з інвалідністю. 

Виходячи з результатів дослідження можна стверджувати, що проблема змістовного 

дозвілля серед людей з інвалідністю є актуальною та потребує створення нових можливостей 

у даній сфері. 

Розвиток інфраструктури дозвілля має бути орієнтований на задоволення потреб 

різних груп інвалідів в різних видах дозвіллєвої діяльності - як в сенсі можливостей 

відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів та залучення до культурних 

цінностей, так і в сенсі створення спеціальних умов для активного, змістовного дозвілля 

самими людьми з особливими потребами.  

Організація дозвілля серед людей з особливими потребами в умовах територіального 

центру соціального обслуговування є актуальною проблемою, вирішення якої потребує 

поєднання зусиль держави, працівників соціальної сфери та самих людей з інвалідністю. 

Дозвілля є важливою складовою життя, і особливо це стосується людини з особливими 

потребами, яка не має іншої можливості щодо самореалізації та самоактуалізації.  
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