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СЕКЦІЯ 01. Сільськогосподарські науки 
 

Гудзь О.І., студентка спеціальності «Агрономія» 

Науковий керівник: викладач спеціальних дисциплін,  

першої кваліфікаційної категорії 

Гудзь В.О. 

ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В РОСЛИННИЦТВІ 
На нинішньому етапі економічного розвитку сільського господарства значну роль 

відіграє науково-технічний прогрес, який має сприяти підвищенню ефективності 

виробництва та значною мірою визначається рівнем освоєння нових технологій.  

Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються в сільськогосподарських 

підприємствах, можна умовно поділити на дві групи - традиційні і інноваційні. Традиційні 

процеси і явища характеризують звичайне функціонування народного господарства, його 

галузей і підприємств, а інноваційні - розвиток останніх на якісно новому рівні. 

Впродовж тривалого періоду, коли економіка функціонувала і розвивалась переважно 

за рахунок екстенсивних факторів, у виробництві домінували традиційні процеси і явища.  

Оскільки екстенсивні фактори практично себе вичерпали або їх дія стала економічно 

невигідною, розвиток та інтенсифікація сучасного виробництва мають базуватися переважно 

на нових рішеннях у галузі технології, техніки, організаційних форм і економічних методів 

господарювання. Опрацювання, прийняття і реалізація таких рішень складають зміст так 

званих інноваційних процесів. 

Основними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності аграрних підприємств є 

техніко-технологічна модернізація, забезпечення ресурсозбереження, зростання якісних 

характеристик продукції, екологізація аграрного виробництва тощо. 

У сучасних умовах, намагаючись зберегти й відтворити земельні ресурси, аграрії 

вдаються до використання інноваційних ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту, 

здатних поєднувати підвищення ефективності виробництва з ощадливим використанням 

сільськогосподарських угідь. [2, с. 59]. 

У багатьох країнах світу набули поширення технології зберігаючого землеробства, які 

дають можливість: поліпшити якість ґрунтів, що проявляється у відновленні їхньої 

структури та вмісту гумусу, в усуненні ерозійних процесів, нормалізації водного та 

повітряних режимів, екологічного середовища; економити затрати праці, інвестиційні та 

поточні матеріальні витрати;одержати більші обсяги виробництва продукції з менших 

площ[3, с. 100]. 

На сьогодні до таких технологій відносяться системи точного землеробства. В основі 

наукової концепції точного землеробства лежить поняття про існування неоднорідностей в 

межах одного поля. Для оцінки та визначення цих неоднорідностей використовуються 

новітні технології, такі як системи глобального позиціонування (GPS, ГЛОНАСС), 

спеціальні датчики, аерофотознімки і знімки з супутників. Для аналізу та обробки отриманої 

інформації використовуються спеціальні програм для агроменеджменту на базі 

геоінформаційних систем. Зібрані дані використовуються для планування висіву, розрахунку 

норм внесення добрив та засобівзахисту рослин, більш точного передбачення врожайності та 

фінансового планування. Дана концепція вимагає обов‘язково брати до уваги локальні 

особливості ґрунту (інформація про кількісну та якісну оцінку родючого шару), кліматичні 

умови. В окремих випадках це може дозволити легше встановити локальні причини 

хвороб[5]. 

Система точного землеробства направлена на одержання з певної земельної площі 

максимальної кількості якісної й найбільш дешевої продукції створенням однакових умов 

розвитку для всіх рослин цієї площі, без порушення норм екологічної безпеки. Оскільки в 
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межах одного поля існують неоднорідності, то для їх оцінки й детектування 

використовуються новітні технології [3, с. 101]. 

Результатом застосування точного землеробства є не тільки збільшення урожайності, а 

й зменшення витрат на добрива та гербіциди, що в свою чергу позитивно відобразиться на 

екологічності продукції рослинництва та тваринництва, кінцевим споживачем якої є 

населення. Останнім  часом  у  вітчизняному землеробстві дедалі ширше застосовуються 

прогресивні ресурсозберігаючі технології мінімального обробітку ґрунту та точного 

землеробства: технології «Mini-till», «No-till», «Strip-till». 

Технологія «Mini-till» передбачає мінімізацію техніко-технологічного впливу на ґрунт 

під час його обробітку, що підвищує економічну ефективність й екологічність процесу 

вирощування сільськогосподарських культур за рахунок зниження погодно-кліматичного 

впливу, суттєвого зниження рівня витрат палива, добрив, засобів захисту рослин, скорочення 

використання сільськогосподарської техніки, зростання врожайності, оптимізації сівозмін, 

покращення стану природного середовища [4, с. 48]. 

«No-till» - спосіб обробітку ґрунту, що не пропонує механічних рішень для усунення 

ущільнень на глибині 30-35 см. В основу покладено відмову від механічного обробітку 

ґрунту; застосування сівозмін, які є найбільш економічно доцільні й поліпшують родючість 

ґрунту; інтегрований підхід до боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин; 

використання насіння вищих репродукцій, чутливих до нових технологій. Вона є ідеальною 

системою обробітку ґрунту для захисту поверхні від ерозії, адже післяжнивні та органічні 

рештки залишаються на поверхні ґрунту. 

«Strip-till» (смуговий обробіток ґрунту) - це система землеробства, що передбачає 

мінімальний обробіток ґрунту. Вона поєднує переваги прогрівання та підсушування ґрунту, 

характерні для традиційної технології, з ґрунтоощадними перевагами нульової; обробіток 

відбувається тільки в тій частині ґрунту, де безпосередньо проходитиме посів [5, с. 94]. 

Інноваційні технологі вирощування сільськогосподарських культур з використанням 

потужної імпортної техніки знаходять з кожним роком все більше прихильників. Такі 

технології захищають ґрунт від надмірного руйнування та ущільнення, зберігають у ньому 

вологу. Тож потреба повної завантаженості енергоємних тракторів, а також необхідність 

проведення сівби у найкоротші терміни стали передумовами створення комбінованих 

агрегатів.  

Такі агрегати поєднують кілька різних операцій з обробітку ґрунту або навіть 

одночасно виконують обробіток із сівбою та внесенням стартових доз добрив. Використання 

таких агрегатів особливо важливе в умовах низької вологозабезпеченості, на ґрунтах, що 

потерпають від водної та вітрової ерозії.   

Однак, попри всі позитивні сторони, впровадження ресурсозберігаючих та мінімальних 

технологій обробітку ґрунту, не залежно від своїх процесних особливостей, мають декілька 

проблем на шляху до становлення високотехнологічного наукоємного рослинництва. До їх 

числа входять перепони нормативно-правового, інституційного, економічного, матеріально-

технічного, соціально-психологічного характеру, що стримують інноваційний розвиток 

галузі та створюють потенційні загрози технологічній безпеці. 

Отже, для забезпечення стабільного розвитку сільського господарства, зміцнення 

економічної та технологічної безпеки галузі необхідне впровадження новітніх прогресивних 

технологій. Використання інновацій та техніко-технологічних розробок в аграрній галузі 

дасть змогу підвищити результативність її діяльності. За рахунок інтенсивних технологій 

ведення вітчизняного сільськогосподарського виробництва можна досягти збільшення 

виробництва валової продукції, покращити її якість, скоротити витрати ресурсів, що, в свою 

чергу, сприятиме підвищенню ефективності та прибутковості агровиробництва. 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – ЗАПОРУКА НАШОГО 

ЗДОРОВ'Я 
Принципи сучасного раціонального харчування 

Здоров‘я людини на 70% залежить від способу життя. Так кажуть експерти 

Всесвітньої організації охорони здоров‘я. А найважливішим чинником способу життя є 

харчування. 

Їжа – це ―пальне‖, без якого організм не може функціонувати, вона дає нам енергію, 

котра забезпечує нормальну роботу організму, будування й оновлення всіх його структур. 

Треба усвідомлювати, що надлишок енергії так само небезпечний, як і її нестача. Організм, 

не маючи змоги використати всю енергію, відкладає її у вигляді зайвих жирів, і людина 

починає набирати вагу, що може мати сумні наслідки для здоров‘я, не кажучи вже про 

естетичний бік проблеми. 

Раціональне харчування – це повноцінне харчування людей з урахуванням статі, віку, 

характеру праці, кліматичних умов та інших чинників. Правильне харчування сприяє 

збереженню здоров‘я, опору шкідливим впливам довкілля. Воно підвищує фізичну та 

розумову працездатність і таким чином забезпечує активне довголіття. 

Поняття раціонального харчування включає дотримання трьох основних 

принципів: 
- забезпечення балансу енергії, що надходить з їжею і витрачається людиною в 

процесі життєдіяльності; 

- задоволення потреби організму в певних харчових речовинах; 

- дотримання режиму харчування. 

Продукти харчування мають виконувати три основні функції: 

- постачати необхідний матеріал для побудови й оновлення клітин; 

- постачати енергію для функціонування організму (кровообіг, виділення тепла, 

секреція залоз, м‘язові зусилля, робота мозку та ін.); 

- надавати організмові здатність чинити опір хворобам. 

У зв‘язку з переліченими функціями, речовини, що входять до складу харчових 

продуктів, поділяються на три групи: будівельні (тваринні та рослинні білки), енерготворні 

(вуглеводи та жири), охоронні (вітаміни, мінеральні солі, деякі вуглеводи та білки). 

Для доброго засвоювання їжі потрібне її постачання в певних співвідношеннях мiж 

основними компонентами харчування в пропорцiї 50:20:30. Щоденне вживання калорiй 

повинно розподiлятися так: 50% – на вуглеводи, 20% – бiлки i 30% – жири. 
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Вуглеводи складають основу наших харчових продуктiв, таких, як свiжi фрукти, 

овочi, боби, горох, картопля, кукурудза, хлiб, вiвсяна каша, рис. 

Клiтковина, яка входить до складу овочiв i фруктiв, в кишечнику людини 

розщеплюється за участю бактерiальної флори. Вона посилює жовчевидiлення i виведення 

з органiзму холестерину, перистальтику кишечника i забезпечує почуття насичення.  

Вмiст жирiв у щоденному рацiонi складає бiля 30%. А отже треба зумiти обмежити 

щоденне вживання жирiв до цiєї цифри. Жири вiдкладаються в жировiй тканинi та 

утворюють запас енергетичного матерiалу. Жири пiдшкiрножирової клiтковини оберiгають 

органи вiд переохолодження, а жирова тканина оточує внутрiшнi органи, фiксує їх i 

попереджує вiд змiщень i травм. 

Сучасні дієтологи рекомендують вживати менше жирів тваринного походження, які 

насичені жировими кислотами, які сприяють утворенню холестерину, звуженні та 

закупорці кровоносних судин. Це може привести до інсульту та до інфаркту. Ось продукти 

багаті холестерином, які рекомендується їсти тільки в невеликих  кількостях: жирне м‘ясо 

всіх сортів, а також печінка, нирки і мізки; вершкова, пальмова і кокосова олія, сало, 

маргарин; копчені ковбаси, стегенця, паштети; жирні молочнокислі продукти, включаючи 

сметану, майонез, ряжанку; креми, тістечка, торти, здобний білий хліб; продукти, що 

містять шоколад і какао; смажені в маслі і підсолені картоплю і делікатесні горішки.  

Що їсти, скільки та як? 
Сучасні рекомендації дієтологів в галузі раціонального харчування такі: 

Дотримуйтесь правила 25-50-25 для визначення кiлькостi калорiй на кожен прийом 

їжi: 25% калорiй повиннi припадати на снiданок, 50% – на обiд, 25% – на вечерю. Це 

допоможе утримувати нормальну вагу тiла. 

Регулярність харчування. Доцільність прийому їжі в один і той же час 

обумовлена  умовно-рефлекторними реакціями організму на виділення слини, шлункового 

соку, жовчі, ферментів, тобто всього комплексу факторів, що забезпечують нормальне 

травлення. 

Кратність харчування протягом доби. Дослідження показали, що одно-або 

дворазове харчування несприятливо впливають на здоров‘я і призводять до ряду 

захворювань. Здоровій людині рекомендується трьох-, чотириразове харчування з 

можливістю додаткового прийому їжі (сік вранці, стакан кефіру перед сном і т.д.).  

Сідати необхідно за стіл тільки з відчуттям голоду. Не намагайтеся наїдатися про 

запас. Розрізняти голод і спрагу. Іноді краще просто попити, ніж поїсти. Їжу приймати три -

чотири рази на день, в проміжках між їжею не перекушувати, можна тільки пити воду або 

сік. 

Слід робити не менше 20-30 жувальних рухів перед проковтуванням. Більшість 

людей проковтують їжу всього лише після п‘яти – восьми жувальних рухів. Треба вчитися 

жувати повільно. 

Не слід запивати їжу водою, так як це призводить до розрідження шлункового соку і 

зниження активності травлення. Воду можна пити за 15-20 хвилин до їжі, або через дві 

години після неї. 

Не можна вживати занадто гарячу або занадто холодну їжу. Це шкідливо для 

печінки, однак поступове звикання до холодної сирої воді, аж до температури талої води, 

корисно для загартовування та здоров‘я. 

При варінні овочі втрачають 90% своїх енергетичних якостей і тому краще вживати їх 

сирими, приготованими на пару або печеними. 

По даними Гарвардської школи громадської охорони здоров‘я, в США більше 50% 

злоякісних утворень шлунка і підшлункової залози є наслідком надмірного споживання 

кави. 

У першій половині дня перевагу слід надати продуктам, багатим білком і жирами, 

оскільки вони поліпшують обмін речовин, довше затримуються в шлунку, довше 
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підтримують відчуття ситості, збуджують нервову систему (м‘ясо, риба, яйця, сир, каші, 

страви з бобових). 

Вечеря повинна включати молочні та овочеві страви, які не викликають 

перезбудження нервової системи перед сном. На ніч не можна переїдати, але й не можна 

лягати спати голодним. Порушення режиму харчування – одна з поширених причин 

розладу шлунка і дванадцяти палої кишки, хронічних гастритів та інших захворювань 

органів травлення. 

Не нехтуйте нормою солі, не випивайте багато рідини, кави. В добовому раціоні 

повинно міститися не більше 6-10 г солі, до 2,5л рідини (вільної і в складі різних продуктів 

і страв). 

Обмежити, або ще краще відмовитися від вживання алкогольних напоїв, які 

порушують обмін речовин, викликають запальні процеси в слизовій оболонці травного 

каналу, утруднюють засвоєння харчових речовин – вітамінів, мінеральних солей тощо. 

Уникайте шкідливих звичок у харчуванні. 

Раціональне харчування повинно відповідати таким основним принципам: 
Бути повноцінним у кількісному відношенні, тобто за енергетичною цінністю 

(калорійністю) добового раціону відповідати енергетичним витратам організму, з 

урахуванням не засвоюваної частини раціону. 

Забезпечувати якісну повноцінність (збалансованість) раціону, тобто оптимальний 

вміст у ньому всіх харчових речовин в оптимальних кількостях і співвідношенні – білків, 

жирів (у тому числі тваринних), вуглеводів (у тому числі цукрів, клітковини, харчових 

волокон), вітамінів, макро-, мікроелементів, смакових речовин. 

Дотримуватися раціонального режиму харчування: години вживання їжі повинні 

відповідати біологічним ритмам організму; кількість прийомів їжі повинна бути 3-4 разова 

для дорослих, 5-6 разова для дітей різного віку; інтервали між прийомами їжі повинні бути 

відповідно до 5-6 годин для дорослих та 3-4 години для дітей. Розподіл добового раціону 

по окремих прийомах їжі повинен відповідати фізіологічним потребам організму: в 

ранкову, обідню пору (період фізичної активності організму) енергетична цінність повинна 

бути відповідно 30-35 % та 45-50 %, після закінчення активного періоду доби ввечері – 20-

25 %. 

Готова їжа повинна відповідати ферментним можливостям травної системи. З цією 

метою підготовка продуктів та їх кулінарна обробка повинні забезпечувати хороші смакові 

якості, високу поживність, легкотравність та високу засвоюваність їжі. 

Їжа повинна бути нешкідливою в токсичному відношенні, тобто у продуктах, готових 

стравах не повинно бути токсичних речовин у шкідливих для організму концентраціях.  

Їжа повинна бути безпечною в епідемічному відношенні: в ній повинні бути відсутні 

збудники інфекційних захворювань з аліментарним механізмом передачі – бактерії, віруси, 

грибки, найпростіші, зародки гео- та біогельмінтів. 

Порушення кожного з цих принципів може спричинити до зниження рівня здоров‘я 

індивіда чи організованого колективу, виникнення захворювань аліментарного 

походження. 

Серед цих захворювань можна виділити такі: 
- захворювання, зумовлені голодуванням, кількісним і якісним недоїданням (маразм, 

квашіоркор, гіповітамінози, авітамінози та інші); 

- захворювання, зумовлені переїданням (ожиріння, подагра, гепатити, холецистити, 

панкреатити, жовчно-кам‘яна хвороба тощо); 

- захворювання, зумовлені порушенням режиму харчування (гастрити, виразки 

шлунку, 12-палої кишки, копростаз та інші); 

- захворювання, зумовлені порушенням кулінарної обробки продуктів (також 

гастрити, виразкова хвороба, гіповітамінози тощо); 

- харчові отруєння: мікробної природи (токсикоінфекції, бактерійні токсикози, 

мікотоксикози), немікробної етіології (продуктами, отруйними за своєю природою; 
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продуктами, які стали отруйними при порушеннях правил зберігання та інше); продуктами, 

забрудненими отруйними речовинами (пестицидами, солями важких металів тощо); 

- кишкові бактерійні, вірусні, зоонозні інфекції (черевний тиф, паратифи А, В, 

дизентерія; гепатит А, поліомієліт, ентеровіруси; бруцельоз, ящур, туберкульоз та інші); 

гео- і біогельмінтози (аскариди, волосоголовець, бичий, свинячий солітер, тріхінела, 

риб‘ячий солітер, сисуни тощо); 

- ураження продуктами, забрудненими засобами масового знищення у сучасній війні 

– радіоактивними продуктами ядерних вибухів, бойовими отруйними речовинами, 

особливо небезпечними бактерійними засобами . 

Звідси зрозуміла необхідність постійного медичного контролю за повноцінністю і 

безпечністю харчування як окремих осіб, так і організованих колективів.  

Серед методів такого контролю виділяють: 
- вивчення і оцінку харчового статусу контрольованих осіб; 

- виявлення названих аліментарних захворювань; 

- визначення чи розрахунок енерговитрат та потреб у харчових речовинах; 

- оцінку фактичного харчування анкетно-опитувальними, бюджетними, ваговими, 

лабораторними методами, методами санітарного обстеження харчоблоків та 

розрахунковими методами оцінки калорійності та нутрієнтного складу добового раціону.  
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Ewelina Górska-Krzysiek 

REZERWAT PRZYRODY „BIAŁE ŁUGI” W GMINIE DALESZYCE W 

WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Wędrując dziś po Polsce, coraz trudniej znaleźć tereny odludne, gdzie można rozkoszować się 

widokami przyrody praktycznie nietkniętej ludzką ręką. U podnóża Pasma Cisowskiego, pośród 

leśnych połaci rozciąga się Rezerwat Przyrody „Białe Ługi”. Jest to największy w województwie 

świętokrzyskim rezerwat torfowiskowy z nadzwyczaj ciekawą roślinnością bagienną. Właśnie od 

białych kwiatów występującej tu całymi połaciami wełnianki, charakterystycznej byliny torfowisk, 

pochodzi pierwszy człon nazwy rezerwatu. Ługi natomiast w języku staropolskim znaczą: bagniste 

łąki, tereny podmokłe. W tym roślinnym mateczniku, gdzie znajduje się blisko 400 gatunków roślin 

naczyniowych, natrafić można na chronioną owadożerną rosiczkę okrągłolistną. Dogodne warunki 

do życia znalazło też wiele gatunków zwierząt, szczególnie ptaków, wśród nich m.in. żurawie. 

Osobliwością rezerwatu jest gniazdujący bocian czarny. Z ostępów tego śródleśnego uroczyska 

bierze początek jedna z najczystszych rzek w regionie - Czarna Staszowska, której krystaliczne 

wody malowniczo meandrują przez cały rezerwat oraz potok o osobliwej nazwie - Trupień. 

To tylko jedne z wielu powódek dla których warto pochylić się nad tematyką rezerwatu 

„Białe Ługi‖. Głównym celem jest ukazanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych rezerwatu 

torfowiskowego „Białe Ługi‖ oraz działań podjętych przez stosowne organy na rzecz ochrony tego 

rezerwatu.  

Rezerwat przyrody „Białe Ługi‖ jest położony w Polsce (mapa 1), w województwie 

świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, na gruntach Nadleśnictwa Daleszyce 

w leśnictwach Szczecno i Daleszyce. Rezerwat leży w granicach Cisowsko - Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego.  

 

 

50°45′N 20°51′E „Białe Ługi‖ 

 

Mapa 1. Położenie rezerwatu „Białe Ługi‖ na terenie Polski (Górska-Krzysiek, 2022, na podstawie 

Wikipedia, 2022). 
Najkrótsza droga do rezerwatu „Białe Ługi‖ prowadzi z miejscowości Niwy (nieopodal Daleszyc) 

od przystanku autobusowego (fot. 1). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daleszyce_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisowsko-Or%C5%82owi%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisowsko-Or%C5%82owi%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Rezerwat_przyrody_Bia%C5%82e_%C5%81ugi&params=50.75_N_20.85_E_type:forest
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Fot. 1. Wejście do rezerwatu „Białe Ługi‖          Fot. 2. Mokradła dosilane wodami 

od strony Niw (Górska-Krzysiek, 2022)              opadowymi (Górska-Krzysiek, 2022) 

 
Rezerwat ,,Białe Ługi'' jest jednym z największych rezerwatów torfowiskowych Europy. 

Nadzór nad rezerwatem „Białe Ługi‖ sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach. 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu torfowisk śródleśnych różnych typów i w 

różnych stadiach rozwoju z ciekawymi zespołami roślinności bagiennej i bogatą awifauną. 

 

Rezerwat „Białe Ługi‖ to jeden z tych wrażliwych ekosystemów, którego stan zależy od 

stopnia uwilgocenia i poziomu wód gruntowych. W wyniku hydrologicznych przekształceń 

rezerwat „Białe Ługi‖ stanowi obecnie typ torfowiska wysokiego tzn. zasilanego głównie wodami 

opadowymi (fot. 2). W takim miejscu jak torfowisko wszystko jest związane z wodą a obecnie 

coraz częściej z jej niedostatkiem. Problem rewitalizacji polega na tym, żeby spowolnić proces jego 

odwadniania. Budowa zastawek na ciekach wodnych oraz system monitorowania poziomu wód 

gruntowych to obecnie standardowe działania w  rewitalizacji torfowisk. Tego typu przedsięwzięcia 

na obszarze rezerwatu podejmuje również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z 

Nadleśnictwem Daleszyce. 

Po dokonaniu ekspertyzy hydrologicznej od 2017 roku z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Kielcach przy współpracy z Nadleśnictwem Daleszyce prowadzone są 

prace dotyczące badania poziomu wód gruntowych na obszarze „Białych Ługów‖ 

z  wykorzystaniem stałej sieci piezometrów. Pracownicy obu instytucji wspólnie dokonują 

odczytów poziomu wód gruntowych, które na mocy podpisanego porozumienia, będą 

kontynuowane przez służbę leśną nadleśnictwa. Odczyty polegają na pomiarze, za pomocą 

specjalnego urządzenia zwanego świstawką na taśmie mierniczej, poziomu zwierciadła wód w 

trwale zainstalowanych odwiertach - tzw. piezometrach. W sumie comiesięczne pomiary będą 

wykonywane w sieci 25 piezometrów regularnie rozmieszczonych na terenie chronionego obszaru. 

Wyniki monitoringu zostaną  poddane analizie, na podstawie której podejmowane będą prace 

z zakresu inżynierii hydrologicznej służącej wydajniejszej retencji wody na terenie rezerwatu. Ma 

powstać szereg zastawek na Trupieniu i Czarnej Staszowskiej mających na celu zatrzymanie w 

rezerwacie wody i poprawie stosunków wodnych. W  poprzednich latach prowadzone były również 

zabiegi usuwania samosiejek drzew i  krzewów wraz z wywiezieniem biomasy poza obszar 

rezerwatu. Całość działań ma na celu poprawę warunków dla cennych, unikatowych i chronionych 

zbiorowisk roślinnych. 
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Działania są realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00--0108/16 „Ochrona siedlisk i 

gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód‖. 

Ważną inwestycją, której koszt szacuje się na ok. 880 tys. złotych na terenie rezerwatu była 

budowa ścianki szczelnej. To pierwsza taka inwestycja w regionie świętokrzyskim, która ma za 

zadanie powstrzymać odpływ wody z chronionego torfowiska. Długa na 420 metrów ścianka ma 

chronić przed nadmiernym osuszeniem torfowiska (fot. 3).  

 

 

Fot. 3. Ścianka chroniąca przed nadmiernym osuszeniem torfowiska „Białe Ługi‖ (RDOŚ, 2022) 

 

Nie sposób kreślić wizji przyszłych losów torfowiska bez dobrej znajomości jego budowy 

geologicznej podłoża i powiązanej z tym hydrologii zbiornika akumulacyjnego. Nie wolno też 

rezygnować z pytań o przyszłość ekologiczną chronionych obiektów, gdyż lekceważąc historię tych 

nader dynamicznych i bardzo wrażliwych ze swej natury ekosystemów torfowiskowych, można w 

majestacie prawa objąć ochroną zjawiska niekorzystne a przeważnie wręcz szkodliwe dla ich 

egzystencji. Świadomość podnoszonych zagrożeń została wbudowana do problematyki badawczej 

rezerwatu „Białe Ługi‖, a chęć zdobywania o nim najpełniejszej wiedzy sprzyja podejmowanym 

ostatnio działaniom w zakresie jego ochrony. Dzięki statusowi obiektu dydaktycznego 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach rezerwat „Białe Ługi‖ staje się ponadto jednym z 

lepiej zinwentaryzowanych i rozpoznanych przyrodniczo obszarów w regionie.  

Zwiedzanie rezerwatu zarezerwowane jest dla wytrwałych turystów. Do samych torfowisk nie 

są bowiem poprowadzone szlaki, dlatego też turyści wydeptują własne ścieżki. Jednak Ci, którzy 

zdecydują się odwiedzić to wyjątkowe miejsce będą mieli okazję zobaczyć rośliny i zwierzęta 

niespotykane w innych rejonach województwa świętokrzyskiego. Spacerując bagiennymi ostępami 

w przystosowanym do tego obuwiu można natknąć się na bociana czarnego, rosiczki oraz bardzo 

rzadką i zagrożoną wyginięciem wierzbę borówkolistną, będącą reliktem polodowcowym. 

Kwitnące na przełomie maja i czerwca całymi połaciami wełnianki (fot. 4) sprawią, że obraz 

rezerwatu na długo zagości w naszej pamięci.  
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Fot. 4. Połacie kwitnących wełnianek wąskolistnych na terenie rezerwatu „Białe Ługi‖, podejście 

od strony Niw (Górska-Krzysiek, 2022) 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПРИ 

МІОФАСЦІАЛЬНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ 
Міофасціальні больові синдроми, обумовлені неспецифічним ураженням поперечно-

смугастих м‘язів і фіброзних структур, надзвичайно поширені в клінічній практиці [1]. Їхня 

частота серед дорослого населення досягає 15-30%, а в окремих професійних групах - 40-

90%. Характерною рисою подібної патології є наявність змін у м‘яких, переважно м‘язово-

сухожильно-періартикулярних структурах, міофасціальних тригерних точках.  

Питання реабілітації цієї нозологічної групи хворих розроблені недостатньо [2, 3]: 

одиничні публікації з питання фізичної терапії пацієнтів суперечливі, фізичні вправи 

підібрані спонтанно, без обліку особливостей біомеханіки шийного відділу хребта, його 

деформацій і проявів міофасціального больового синдрому. Це обумовлює актуальність 

дослідження.  

Об‘єкт дослідження - фізична терапія й ерготерапія хворих міофасціальним больовим 

синдромом з явищами гіпермобільності хребетно-рухового сегменту шийного відділу хребта. 

Мета роботи - на підставі вивчення клініко-біомеханічних порушень у шийному відділі 

хребта розробити програму фізичної терапії й ерготерапії хворих міофасціальним больовим 

синдромом з явищами гіпермобільності хребетно-рухового сегменту на стаціонарному етапі для 

поліпшення якості життя.  

Дослідження проводилися впродовж 2021 року на базі неврологічного відділення 

лікарні № 1 м. Мелітополя. В експерименті брали участь хворі з основним діагнозом 

―міофасціальний больовий синдром шийного відділу хребта‖ віком 35-55 років: 10 чоловіків 

і 20 жінок. Усі хворі були розділені на дві групи - основну (15 хворих) і контрольну (15 

хворих). Клієнти основної групи отримували традиційне медикаментозне лікування, 

контрольної групи – займалися згідно комплексної програми фізичної терапії й ерготерапфї, 

яка включала такі етапи: перший етап (2-3 дня) – міорелаксація для розслаблення м‘язів; 

другий етап (10-14 днів) – міокорекція; третій етап (4-6 тижнів) – міотонізація.  

На першому етапі реабілітації (2-3 дня) при призначенні різних заходів істотна увага 

приділялася больовому синдрому, який визначає важкість клінічних проявів захворювання. 

Враховували важливу роль міофасціальних тригерних точок в активізації больових відчуттів, 

спазмуванні м‘язів при формуванні неоптимального рухового стереотипу. 

На другому етапі лікування (10-14 днів) використання засобів фізичної терапії й 

ерготерапії було спрямоване на: відновлення нормального крово- та лімфообігу в області 

патологічного осередку з метою стимуляції регенеративно-репаративних процесів; усунення 

патобіомеханічних змін опорно-рухового апарату; укріплення м‘язів шиї, плечового поясу та 

верхніх кінцівок (відновлення балансу між фазичними та постуральними м‘язами). 
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Третій етап відновного лікування (4-6 тижнів) передбачав вирішення таких завдань 

фізичної реабілітації: укріплення м‘язів шиї та плечового поясу з метою стабілізації 

гіпермобільного хребетно-рухового сегменту хребетного стовпа; відновлення оптимального 

динамічного стереотипу. 

На основі структурно-логічного аналізу доведено, що у результаті впровадження 

комплексної програми фізичної терапії й ерготерапії показники депресії у хворих основної 

групи знижуються, що свідчить про підвищення їх емоційної стабільності. Поява нових 

інтересів і творчого спілкування, зменшення побоювання за невірні дії та зниження страху 

невдачі зменшують значимість для них свого фізичного стану, що веде до зменшення 

психологічних скарг. 

Встановлено, що за всіма показниками (самопочуття, активність і настрій) комплексного 

опитувальника САН у хворих основної групи відбулося статистично достовірне поліпшення на 

15-20% (р<0,05), а у хворих контрольної групи достовірні тільки результати за показником 

активності, які покращилися на 18% (р<0,05). 

Для оцінки якості життя пацієнтів використовувався опитувальник Айвазяна та 

Зайцева, який дозволяє оцінити функціонального стан, сприйняття загального рівня здоров‘я, 

задоволеність життям. Узагальнений аналіз результатів показав, що після проведення курсу 

фізичної терапії й ерготерапії статистичні відмінності у хворих основної і контрольної груп 

були достовірні. Показник якості життя в клієнтів основної групи покращився на 50%, 

контрольної – на 29%. 

Узагальнення отриманих експериментальних даних показує, що повернення до 

нормальної форми шийного відділу хребта після проведеного курсу фізичної терапії й 

ерготерапії спостерігається частіше основній групі (10 пацієнтів - 66,6%), ніж в контрольній 

(4 пацієнта - 26,6%). 

Провідне місце серед різноманітних клінічних проявів у всіх хворих обох груп займав 

больовий синдром різної інтенсивності (від відчуття дискомфорту до різко виражених болей), 

який був обумовлений вертебральними й екстравертебральними проявами. Наприкінці 

дослідження в 86,6% представників основної групи болі зникли, тоді як у контрольній вони 

зникли тільки в 33,3% хворих.  

На основі проведеного дослідження можна сформулювати такі висновки. 

1. Застосування запропонованої програми фізичної терапії й ерготерапії дозволило 

одержати у хворих основної групи поліпшення всіх досліджуваних показників, які були 

статистично вірогідно кращими (р<0,05), ніж в представників контрольної групи. Так, 

кількість активних тригерних точок скоротилася у хворих основної групи після курсу 

реабілітації на 71,4%, у той же час як у хворих контрольної групи - на 37,5%.  

2. Комплексна програма фізичної терапії й ерготерапії для хворих з міофасціальним 

больовим синдромом у шийному відділі хребта значно підвищила їхню психічну активність, 

настрій, забезпечила високий рівень психологічної та соціальної адаптації, поліпшила 

показники якості життя. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ ПРИ 

ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ 
В турбулентні часи сьогодення в Україні хвороби серцево-судинної системи займають 

провідне місце в структурі захворюваності та смертності населення. Особливої уваги 

заслуговує факт значного омолодження ішемічної хвороби серця. Ішемія міокарда, як вияв 

коронарної хвороби серця, є наслідком зменшення його перфузії кров‘ю та недостатньої 

доставки кисню, які поєднуються з порушенням відтоку продуктів обміну речовин. 

Виникнення ішемії міокарда обумовлюється наявністю стенозу коронарної артерії; зміною 

тонусу або появою спазму артерії [1]. 

Пошук нових методів відновного лікування хворих серцевою недостатністю становить 

один з перспективних напрямків наукових досліджень [2, 3]. Це обумовлене тим, що 

ішемічна хвороба серця (ІХС) - одне із захворювань, що часто зустрічаються у дорослого 

населення та призводить до втрати працездатності великої його частини. Незважаючи на 

появу останнім часом нових ефективних медикаментозних засобів, частота ускладнень, 

летальність й інвалідизація серед хворих ІХС залишаються високими. Відомо, що фізичні 

тренування є потужним стимулятором відновних процесів в організмі людини. Разом з тим, у 

вивченні механізмів їх позитивного впливу залишається багато дискусійного.  

Об‘єкт дослідження - процес фізичної терапії й ерготерапії людей зрілого віку з 

ішемічною хворобою серця. 

Мета дослідження  - вивчити вплив фізичних тренувань у домашніх умовах на клініко-

функціональні показники хворих ішемічною хворобою серця. 

У дослідження було включено 20 пацієнтів віком від 40-45 років, які проходили 

реабілітацію на базі денного стаціонару комунальної установи «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Мелітопольської міської ради Запорізької області у 2020-2021 рр. 

Було сформовано 2 групи: основна - 10 осіб, які займалися за синергічною програмою 

фізичної терапії й ерготерапії в домашніх умовах, і контрольна - 10 осіб, які отримували 

лише медикаментозне лікування.  

Фізичні вправи підвищують загальні адаптаційні можливості організму людини, його 

опірність до різних стресових впливів, дають психічну розрядку та поліпшують емоційний 

стан. Тренування серцевого м‘яза повинно проводитися в будь-якому віці з врахуванням 

стану здоров‘я. Фізичні навантаження при ішемічній хворобі серця не тільки не 

протипоказані, але й обов‘язкові. Найкращими вправами є біг підтюпцем, ходьба, плавання, 

прогулянки на велосипеді та ходьба на лижах. Навіть просте навантаження, таке як ходьба, 

підйом по сходах, перешкоджає тромбоутворенню. Однак, не слід перевищувати фізичне 

навантаження, бо це може призвести до погіршення стану хворого. Фізичне навантаження 

слід негайно припинити, якщо хворий ішемією серця відчуває слабкість або болі у серці, 

запаморочення, утруднення дихання. 
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Тренувальний процес був розділений на три періоди. Перший - адаптаційний період (до 

28 занять) проводився в щадному режимі. Даний період включав: заняття лікувальною 

гімнастикою 1 раз на день із використанням гімнастичних вправ загальнорозвивального 

характеру, дихальних вправ спрямованого впливу та спеціальних динамічних вправ. 

Дозована ходьба проводилася в темпі 60-70 кроків/хв. на відстань 300-500 метрів 2 рази на 

день. Прогулянки на повітрі тривали 1-1,5 години та були розподілені на 2-3 прийоми. 

Загальний об‘єм ходьби протягом дня досягав 2-4 км.  

Основний період (до 40 занять) проводився в щадно-тренувальтому режимі. Структура 

основного періоду доповнювалася статичними вправами малої інтенсивності, гімнастичними 

вправами з обтяженнями, елементами спортивних ігор. Для досягнення тренувального 

навантаження, яке дорівнювало 50-60% від граничної толерантності, використовували 

дозовану ходьбу, яка здійснювалася в темпі 80-90 кроків/хв. на відстань 800-1500 метрів 2 

рази в день. Прогулянки на повітрі продовжувалися 1,5-2 години і були розподілені на 2-5 

прийомів. Загальний об‘єм ходьби протягом дня складав від 4 до 6 км.  

Підтримуючий період здійснювався у тренувальному режимі. Комплекс лікувальної 

гімнастики проводився в домашніх умовах. Дозована ходьба призначалася в темпі 100-110 

кроків/хв. на відстань 1500-3000 м 2 рази в день. Прогулянки на повітрі тривали 2-2,5 години 

і були розподілені на 2-3 прийоми. Ходьба протягом дня досягала 7-10 км. 

Отримані результати показують, що фізична працездатність хворих ІХС під впливом 

комплексних фізичних тренувань значно покращується через 6 та 12 місяців. В контрольній 

групі досліджуваних цей показник залишається зниженим в більшості хворих. 

Ударний об‘єм в основній групі виріс із 71,0 до 72,5 мл через 6 місяців і до 79,2 мл 

через 1 рік тренувань, а в контрольній групі істотних змін не спостерігалося. 

Вміст загального холестерину в плазми крові хворих знижувався з кожним місяцем, до 

кінця року знизився в основній групі на 23 %, а в контрольній - на 11%. 

Через 2 місяця в основній і контрольній групах був установлений середній рівень 

психоемоційного стресу - 2,35 і 2,75 бали відповідно (р>0,05). У процесі фізичної реабілітації 

середній бал за шкалою Рідера в основній групі склав 2,75 бали через 6 місяців занять і 2,93 

через рік дослідження (р<0,05). У контрольній групі достовірних змін виявлене не було, 

середній бал склав 2,8 і 2,55 відповідно. Між групами достовірні відмінності в рівні 

психоемоційного стресу виявилися через рік дослідження. 

Клініко-соціальна характеристика хворих ІХС за 12 місяців спостереження показує, що 

в основній групі стабільний плин захворювання відзначався в 96,8% хворих, у контрольній - 

в 79% пацієнтів. 

Отже, використання програми домашніх фізичних тренувань, у порівнянні з 

пацієнтами, що одержували тільки стандартну медикаментозну терапію, призводить до 

істотного підвищення адаптаційних можливостей організму, підвищенню толерантності до 

фізичного навантаження, позитивної динаміки функції лівого шлуночка серця, нормалізації 

порушених співвідношень між ударним об‘ємом крові й периферичним опором. Комплексні 

програми тривалих фізичних навантажень помірної інтенсивні у домашніх умовах для 

хворих з ішемічною хворобою серця можуть бути використані для проведення у конкретних 

умовах практичної охорони здоров‘я з урахуванням способу життя пацієнтів. 
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЗАЄМИНИ МІЖ ЛЕГКОЮ ЧЕРЕПНО-

МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ І ПОСТТРАВМАТИЧНИМ 

СТРЕССОВИМ РОЗЛАДОМ 
Черепно-мозкова травма в сучасних військових умовах є поширеним пошкодженням. 

Дані, отримані при проведенні військової операції в Іраку показали, що близько 60% всіх 

випадків вибухової травми були пов'язані з черепно-мозковою травмою (ЧМТ). Ряд 

досліджень, оцінюючи поширеність ЧМТ серед військовослужбовців під час військової 

операції, вказують на досить велику кількість постраждалих - від 15% до 23%, з яких 

найбільшу кількість склали постраждалі з легкою черепно-мозковою травмою. 

Біомеханіка ЛЧМТ, отриманої під час бойової вибухової травми, істотно відрізняється 

від інших за етіологією видів черепно-мозкових ушкоджень травматичного ґенезу. Якщо, 

при ЧМТ, яка викликана прямою силою травмуючого агента травма отримується в результаті 

раптового прискорення/уповільнення або сили обертання, яка передається головному мозку, 

то при бойовій вибуховій ЧМТ це пов'язано з швидким переміщенням хвилі крові від тулуба 

до головного мозку. Цей процес відбувається з великою енергією, а це, в свою чергу, може 

пошкодити гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ) та дрібні кровоносні судини головного мозку. 

Т.ч., коли ударна хвиля від вибуху впливає на тіло людини, то надлишковий тиск оточує тіло 

та викликає раптове і короткочасне (1 мс -2 мс) збільшення атмосферного тиску на органи, в 

тому числі і на серцево-судинну систему. Підвищення загального тиску на серцево-судинну 

систему призводить до швидкоминучого підняття артеріального тиску, що викликає 

швидкий рух або переміщення крові (об'ємна хвиля крові). Оскільки, через кістки черепа 

ударною хвилею не відбувається стиснення внутрішньочерепного простору і підвищення 

внутрішньочерепного тиску, то створюється різниця тиску між підвищеним в черевній і 

грудній порожнинах, і на цьому тлі, більш низьким тиском в порожнині черепа. Тому 

об'ємна хвиля крові, рухаючись по кровоносним судинам в черепну порожнину, в бік її 

низького тиску, значно збільшує церебральний перфузійний тиск, що призводить до 

пошкодження як дрібних судин головного мозку, так і порушення гематоенцефалічного 

бар'єру у мозку. Великомасштабні цереброваскулярні порушення і пошкодження 

гематоенцефалічного бар'єру викликають вторинне пошкодження нейронів. Початкові зміни 

після вибухо-індукованої ЧМТ образно описуються як вплив «перцевого спрею», що 

проявляється різного ступеня вираженості дифузним набряком мозку, гіперемією, 

вазоспазмом та мікрокрововиливами по всьому мозку. Вище зазначені зміни запускають 

патофізіологічний каскад вторинного ушкодження нейронів внаслідок розвитку таких 

процесів як ексайтотоксічність, запалення, іонний дисбаланс, окислювальний стрес, апоптоз, 

дифузна травма аксонів, нейродегенерація в ушкодженому мозку, що в підсумку призводить 

до загибелі нейронів, їх втраті та дегенерації. Вторинне ушкодження нейронів може тривати 

протягом декількох годин, днів, тижнів або місяців після первинного отримання травми. 

Вторинні ушкодження нейронів в деяких специфічних ділянках головного мозку (гіпокамп, 

мигдалини, таламус, грушоподібна ділянка і кора головного мозку і т.ін.) в значній мірі 

стають відповідальними за розвиток травматичної хвороби головного мозку - хронічної 

травматичної енцефалопатії, що проявляється неврологічними і психоневрологічними 

розладами. 

Значний науковий і клінічний інтерес представляє взаємини між черепно-мозковою 

травмою, особливо легкої, і посттравматичним стрессовим розладом (ПТСР), можливістю їх 

диференціальної діагностики, визначення їх взаємовпливаючої дії. Тяжкість травми 

головного мозку може мати прогностичне значення в плані предикціі подальших ускладнень. 



27 

 

S.Meares et al відзначають, що помірна травма головного мозку може передбачити можливий 

діапазон проблем зі здоров'ям, особливо щодо розвитку ПТСР і депресії, кожна з яких може 

бути первинною проблемою. Це дуже важливий аспект дослідження авторів, оскільки 

помірна травма головного мозку має місце в контексті травмуючої події, а психологічний 

стрес, пережитий при цьому, ймовірно впливає в багатьох випадках на перебіг травми 

головного мозку. Отже, потрібно виходити з того, що погіршення стану цих пацієнтів 

виникає не тільки внаслідок неврологічного пошкодження, але і як наслідок психічних 

причин - клінічний факт, який часто ігнорується лікарями загальної клінічної практики. 

Встановлення факту зв'язку між помірною ЧМТ і ростом рівня ПТСР піднімає актуальну з 

нашої точки зору проблему обумовленості ПТСР черепно-мозковою травмою.  

Аналіз КТ даних хворих, що перенесли бойову черепно-мозкову травму показав, що в 

проміжному періоді виявляються: 1) ознаки кістозно-злукового арахноідита переважно 

конвекситальної і задньо-черепної локалізації, 2) розширення рогів бічного і третього 

шлуночків. Дані нейровізуалізації в поєднанні з особливостями клінічної картини 

дозволяють зробити висновок про наявність у хворих церебрального арахноїдиту. Повторні 

обстеження хворих з наслідками бойової ЧМТ частіше виявляли ознаки локальної та 

дифузійної атрофії мозку з характерним рівномірним розширенням кортикальних борозен і 

шлуночкової системи; посттравматичний арахноїдит; ознаки посттравматичної гідроцефалії; 

субарахноїдальні кісти супра- і субтенторіальної локалізації. Через 2 роки -5 років КТ 

обстеження виявляє значні вогнищеві зміни різної локалізації та вираженості - незначними 

зонами однорідного зниження щільності в ділянці кори і білій речовині, найчастіше в 

полюсно-базальних відділах лобових, скроневих і тім'яних доль, поряд з ділянками незначно 

підвищеної щільності, що свідчать про наявність грубих рубцевих змін і кістозних порожнин 

невеликого розміру. При цьому, ступінь вираженості нейровізуалізаційно-структурних змін 

не завжди відповідає ступеню тяжкості гострого періоду травми, і дозволяє верифікувати 

прогредієнтно протікаючі клініко-морфологічні прояви травматичної хвороби головного 

мозку. 

Таким чином, питання про переростання клініки ПТСР в клініку екзогенно-органічних 

травматичних розладів є актуальним і вимагає подальшого клінічного і інструментального 

дослідження 

Поряд із науково-медичним аспектом проблеми мінно-вибухової травми, виявлення 

предикторів когнітивних порушень – чинників ризику розвитку прогресуючої 

нейродегенерації як наслідку легкої ЧМТ мінно-вибухової етіології, безумовно, має суттєве 

медико-експертне значення і перспективу індивідуалізації реабілітаційного курсу і тактики 

ведення постраждалого. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ЧАЙНОГО ГРИБА 
Вступ. В лікарській практиці широко використовується настой чайного гриба. 

Вважається, що найкращі антибактеріальні властивості спостерігаються на 7-8-й день 

культивування. Саме в цей час бактерицидна та бактеріостатична дія його зростає, потім 

стабілізується і в наступні дні майже не змінюється. З літератури відомо, що мікроелементи 

утворюють в живій клітині різновидні комплексні сполуки, які виконують важливі 

специфічні функції в обміні речовин. Зокрема, катіон міді має здатність міцно зв язуватися з 

атомами сірки і азоту, утворює активний центр в деяких оксидо-відновних ферментах. 

Мета. Вивчити динаміку кількісного вмісту цинку, міді та заліза в настої чайного гриба 

в процесі його культивування. 
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Матеріали та методи. Кількісний вміст міді, цинку, заліза в настої нами визначався з 

першого по 15-й день культивування чайного гриба. Для контролю визначали кількісний 

вміст названих мікроелементів у 10% розчині цукру на розчині чаю 2:100. Взяту рідину 

випаровували. А потім озоляли в муфельній печі при температурі 450-500 градусів Цельсію. 

Мідь, залізо  визначали  колориметричним, а цинк полярографічним методами. 

Результати. Встановлено, що в настої чайного гриба в процесі його культивування 

відбуваються значні зміни кількісного вмісту заліза, міді та цинку. Так, на перший та другий 

день культивування чайного гриба вміст заліза в настої зменшується в середньому на 33% в 

порівнянні з вмістом заліза в солодкому чаї. З третього по шостий день вміст заліза помітно 

зменшується, досягаючи мінімальних концентрацій на 7-11-й день. Починаючи з 12-го і по 

15-й день культивування чайного гриба, вміст заліза в настої збільшений у порівнянні з 

вмістом заліза в солодкому чаї. Вміст міді в настої чайного гриба збільшений на всьому 

протязі його культивування. Разом з тим відмічено максимальне збільшення вмісту міді на 1-

4-й і 11-15-й дні культивування чайного гриба. Тоді як на 5-10-й день це збільшення 

незначне. Зміни вмісту цинку в настої чайного гриба в процесі культивування мають 

хвилеподібний характер. У перші чотири дні вміст цинку збільшується, досягаючи 

максимального значення на четвертий день. З 5-го по 8-й день вміст цинку в настої в 

порівнянні з вмістом його в солодкому чаї зменшений, а в наступні дні знову збільшений. 

Висновок. Узагальнюючи одержаний фактичний матеріал, можна зробити висновок, 

що строки культивування чайного гриба мають значення для використання його з тою чи 

іншою метою. Так для лікування анемії бажано використовувати 12-15-ти денний настій 

чайного гриба. Використання його в хірургічній практиці для лікування гнійних ран, 

трофічних виразок, інфікованих опіків, а також для регулюванняти тиску; поліпшення і 

заспокоєння сну, нормалізовування обміну речовин потребує 1-4-денного настою чайного 

гриба. Зміцнення імунітету, завдяки дії цинку, ефективно досягається настоєм у перші 

чотири дні культивування. 
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EXPERIMENTAL RATIONALE FOR THE PREVENTION OF BRUXISM IN 

CHILDREN CAUSED BY ENTEROBIOSIS 
Introduction. During the period of eruption of milk teeth, children often experience night 

grinding. Grinding teeth is mostly noted during sleep, but sometimes occurs during the day. Parents 

are worried about the presence of this problem - why does the child grind his teeth and what to do 

about it. This pathology is called bruxism and is observed in more than half of children. The factors 

that provoke teeth grinding can be different. One of the reasons is that bruxism is caused by 

enterobiosis. It is a mistake to believe that teeth grinding will go away on its own and will not affect 

the baby's health in any way. If the child grinds his teeth often, even if only for a short time, 

microcracks may appear on them. Teeth can wear away from each other as a result of frequent 

friction. In addition, doctors note other unpleasant consequences of bruxism in children: 

hypertonicity of the muscles of the back and neck; complaints of toothache and headache. In this 

case, therapy should be started immediately. Otherwise, the disease turns into an advanced form, as 

a result of which the child is at risk of developing caries, pulpitis, and periodontitis. 

Enterobiosis occurs when a person is infected with intestinal parasites of pinworms. 

Pinworms are small worms-helminths of a transparent white color (males are up to 5 mm long, the 

back part of the body is twisted, females - up to 10 mm, the back end is pointed, which is reflected 
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in the name). The main places of localization in the body are the cecum and appendix. These 

parasites live for about two months, reproducing by laying eggs. Also, they retain their viability for 

almost a month even outside the human body. Infection with enterobiosis is most often found in 

children from two to ten years old, although it can happen to a person of any age and sex. 

If one family member is diagnosed with enterobiosis, everyone who lives with him or her, as 

well as those who have been in close contact with the infected person, should be treated. Therapy 

consists in the appointment of special anthelmintic drugs, the dosage and schedule of which should 

be determined only by a doctor. Liniments and suppositories for local therapy are used if there are 

contraindications to taking such products (pregnancy, breastfeeding, younger children). 

The most effective drugs should be used with extreme caution in people with liver and kidney 

problems, as the drug can be toxic. Antihelmintic drugs are prohibited for pregnant women and 

children under 6 years of age. Most drugs require repeated administration after 2-3 weeks in order 

to completely destroy the remaining parasites. Immunity in enterobiosis is characterized by weak 

intensity and low specificity. Susceptibility is general. The incubation period is 15 days, seasonality 

is not typical. The mechanism of infection is fecal-oral, which is realized through food, contact and 

household routes and through flies. Immunity does not develop after a disease, so you can get 

infected and get sick many times. Treatment with herbs is much more difficult, but safer. 

Phytotherapy is very effective for preventive purposes. 

The aim. To study the phytoncide properties of local traditional plants that are mildly toxic to 

the human body and effective against helminths. 

Materials and methods. The effect of herbal preparations on adult pinworms (Enterobius 

vermicularis) was studied in vitro. The obtained fresh feces with spikes were removed from large 

particles, then the excrement was mixed in a ratio of 1:1 with physiological solution heated to 37 

degrees, washed. After that, the stool was washed again in a warm physiological solution and left in 

a thermostat for 2-3 minutes at a temperature of 37 degrees. At the same time, worms and large 

particles of feces settled to the bottom of the dishes. Half of the supernatant liquid was poured off, 

and such a mixture of H2O - 100 ml, NaCl - 0.67, Na2CO3 - 0.57 9 was added, which was then also 

used as a medium for the control group). Preparations of native juices, decoctions and infusions of 

plants were used. The results of the study of 100 different types of medicinal and edible plants were 

evaluated by determining the moment of death of the parasites that were in the studied solution. The 

effect of the drugs in all cases was checked by comparing the obtained data with the control. Gelints 

kept their active effect in the thermostat for more than three days in the control environment. 

The results. According to the activity of the action, all studied plants were divided into three 

groups. The first group included plants that had no effect on sharpshooters at all. Basically, these 

are non-toxic or slightly toxic plants, such as: cabbage, cucumber. potatoes etc. But among them 

there were also poisonous ones: walnut (green fruit), male fern, poppy, etc. The second group 

includes plants, native juices, decoctions and infusions, which, although they affect parasites, act 

weakly and cause only minor suppression. These are, for example, yarrow, creeping heather, 

lettuce, nightshade and others. There were plants whose water extracts excited the parasites. So, for 

example, sorghum, wild chicory, black elderberry, tomatoes and others. A separate group of plants 

consisted of preparations from warty birch, common hazel, and medicinal rue. They were harmful 

only when fresh, and as they dried, they lost their properties. The last group consisted of plants, 

water extracts from which caused the death of aphids within one hour. There were 18 types of such 

plants: ordinary pumpkin, garlic. Tansy, strawberries, bitter wormwood, lingonberry. Rowan, wild 

radish, horseradish, sour sorrel, celery. Dogwood. Sown parsley. Common cumin, labaznik, St. 

John's wort. Sharp-leaved willow. 

Conclusions. The experimental results obtained  in vitro give the right to believe that the 

liquid fractions of phytoncides of the plants listed above can be used for the prevention and 

treatment of enterobiosis in children, the consequence of which can be bruxism. 
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СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА ЙОГО 

ФІТОПРОФІЛАКТИЦІ 
ВСТУП. Сьогодні цукровий діабет 2 типу  найбільш небезпечне захворювання. Це 

важлива медико-соціальна проблема через високу поширеність, хронічні та серйозні 

ускладнення. Практикуючий стоматолог зустрічається з хворими, які скаржаться на сухість в 

ротовій порожнині, розлади ковтання. Дуже часто саме ці скарги є першими проявами 

діабету та пов‘язані зі зміною структури та функції великих слинних залоз. 

МЕТА. Вивчити структурну перебудову великих слинних залоз при 

експериментальному цукровому діабеті та оцінити органопротекторний вплив настою з 

листя чорниці. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Усі піддослідні тварини були розділені на 3 групи: 1 – 

інтактні, 2 – щури, яким моделювали діабет, 3 – профілактика цукрового діабету 

фітопрепаратом (відвар листя чорниці 2 мл у розведенні 1:10). Таким чином в експерименті 

було 30 щурів, по 10 тварин у кожній групі. Тваринам другої групи внутрішньошкірно 

вводили дексаметазон у дозі 0,125 мг/кг маси тіла протягом 14 діб для відтворення моделі 

цукрового діабету. У третій групі протягом створення моделі цукрового діабету 

використовували фітопрепарат з профілактичною метою. 

РЕЗУЛЬТАТИ. Дослідження показали, що в дослідній групі рівень глюкози в 

сироватці крові був вищий на 30% порівняно з групою інтактних тварин. Профілактичне 

застосування фітопрепаратів призвело до зниження рівня глюкози в крові на 30% порівняно з 

щурами з експериментальним діабетом. В дослідній групі патології зареєстровано схуднення 

тварин та одночасне збільшення маси великих слинних залоз. Експериментальний діабет 

призвів до збільшення об‘єму мукоцитів за рахунок збільшення об‘єму цитоплазми. Просвіт 

ацинусів зменшувався, перешкоджаючи вільному відтоку секрету – слини. Мукоцитів було 

дуже мало. У просвіті ацинусів завжди спостерігалась тільки невелика кількість слизових 

виділень. Протоки слинних залоз також мали зміни: були неоднорідні за діаметром. 

Фарбування за Ван Гізоном показало значне збільшення сполучної тканини не тільки 

навколо капсули залози, а й між ацинусами та судинами. При гістологічному дослідженні 

встановлено скупчення ліпідів між ацинусами і навколо судин. Ліпіди визначали у вигляді 

великих крапель. В протоках залоз ліпіди не спостерігалися. Профілактичне застосування 

відвару листя чорниці приводило до наближення гістологічної картини слинних залоз до 

препаратів інтактних тварин. Ацинуси були  збільшені, але містили секрет. У вивідних 

протоках виявлялася невелика кількість слизу. Значно зменшилася кількість сполучної 

тканини між ацинусами, навколо судин. Ліпіди спостерігалися як окремі маленькі краплі між 

ацинусами. 

ВИСНОВКИ. Експериментальний цукровий діабет призводить до дистрофічних та 

атрофічних змін великих слинних залоз щурів. Відвар з листя чорниці має сильний міцну 

органозахисний ефект. 
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КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНИХ ГАЙМОРИТІВ 

ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ УВЧ ТА ІНГАЛЯЦІЄЮ НАСТОЮ З ЛИСТЯ 

ЧОРНИЦІ 
Вступ. Запалення пазух носа є найчастішим захворюванням. Нежить відіграє основну 

роль у розвитку захворювання. Крім того, захворювання гайморових пазух зустрічається за 

цілого ряду інфекційних захворювань. При хронічному гаймориті змінюється слизова 

оболонка гайморової порожнини, вона стає шорсткою, бугристою. Іноді розвивається 

поліпоз, який може призвести до утворення злоякісної пухлини. Внаслідок тривалої дії гною 

подразнюється слизова оболонка носа та глотки, що веде до атрофії останньої. 

Ціль. Вивчити комплексну дію УВЧ-терапії та інгаляції настою з листя чорниці під час 

лікування хронічного гаймориту. 

Матеріали та методи. З метою найшвидшої ліквідації запального процесу гайморової 

порожнини ми, паралельно з лікуванням УВЧ, застосовували інгаляцію настою з листя 

чорниці. Ми провели дослідження при лікуванні 28 хворих з хронічним гнійним запаленням 

гайморової порожнини  з такими ускладненнями як озена і поліп носу. З 28 хворих жінок 

було 16, а чоловіків 12. З них 15 осіб страждали двостороннім, а 13 осіб були з 

одностороннім хронічним гнійним гайморитом з давністю від одного до десяти років. Всі 

хворі на початку лікування скаржилися на слизисто-гнійні виділення з носу. 20 осіб на 

головний біль, 17 на затруднене дихання через ніс, 8 – на частий нежить і 6 на ослаблений 

нюх. Всі хворі докладно обстежувалися перед та після лікування, піддавалися рентгенографії 

придаткових пазух носа, кт. Як правило, вимірювався кров'яний тиск, досліджувалися кров 

та сеча перед та після лікування. Лікування проводилося електричним полем УВЧ апаратом 

потужністю 80 вольт. Процедури призначалися в оліготермічній дозі тривалістю від 8 до 12 

хвилин, щодня. Курс лікування складався із 15 процедур. Інгаляції травами – 15 – сеансів 

хворі приймали через годину після УВЧ. 

Результати. УВЧ сприяє розширенню судин. Має анальгізуючу, протизапальну дію, 

тобто створює більш сприятливы умови засвоєння слизовою оболонкою парів настою з листя 

чорниці. Завдяки такому синергізму УВЧ та чорниці спостерігається більш швидке 

розсмоктування гнійного запального процесу та покращення загального стану здоров'я 

хворих, ніж при одній УВЧ-терапії. Внаслідок лікування у 15 хворих відновилося носове 

дихання, у 28 зникла закладеність носа. У хворих із поліпом результату лікування не було. 

Більшість хворих відзначали зникнення головного болю, запаморочення, відсутність гнійних 

виділень із носа. 

Висновки. Отримані результати дають можливість рекомендувати застосування 

комплексного лікування УВЧ та інгаляцій настою з листя чорниці у широкій лікарській 

практиці. 
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СТРУКТУРА, СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ПІКРИНОВОЇ КИСЛОТИ 

Пікринову кислоту широко використовують у фармацевтичному аналізі, як індикатор для 

колориметричного виявлення білків і амінокислот, а також для колориметричного 

визначення таких біологічних параметрів, як креатинін в сироватці крові та сечі; вона є 

одним із групових реагентів (загальноалкалоїдних), який застосовують для ідентифікації 

алкалоїдів; застосовується у виробництві азобарвників.  

Алкалоїди, як і багато інших нітрогенвмісних органічних основ, утворюють нерозчинні 

солі, комплексні сполуки з деякими кислотами, солями важких металів, перйодидами тощо. 

До таких реагентів відноситься і пікринова кислота,  яка з алкалоїдами утворює осади 

жовтого кольору. Так, пікринова кислота не утворює осаду з кофеїном, теоброміном, 

морфіном, атропіном (останній може бути осаджений пікриновою кислотою лише в 

концентрованих розчинах). Осадження алкалоїдів пікриновою кислотою потрібно проводити 

без надлишку лігів і мінеральних кислот. Нерозчинні у воді пікрати розкладаються більш 

сильними основами, ніж осаджуваний алкалоїд, а мінеральні кислоти витісняють пікринову 

кислоту і вона при цьому випадає в осад. 

Пікринова кислота (TNP) є високонітрованим органічним хімічним з'єднанням, назва 

якого за IUPAC - 2,4,6-тринітрофенол. Його молекулярна формула - C6H2(NO2)3OH (рис. 1), 

молекулярна маса 299,09. Це дуже кислотний фенол, він існує у вигляді пікратів натрію, 

амонію або калію, тобто у своїй іонній формі С6H2(NO2)3ONa. 

Це тверда речовина, з сильним гірким смаком, і звідси походить її назва (лат. acidum 

picrinicum і грец. pykros — гіркий). У чистому вигляді пікринова кислота являє собою тверду 

речовину, яка складається з мокрих пластівчастих кристалів. Такі кристали можуть бути або 

безбарвними, або ж володіти слабким жовтуватим відтінком (рис. 2).  

Її висихання або зневоднення небезпечно, оскільки збільшує нестійкі властивості, які 

роблять його вибухонебезпечним. 

                           
            Рис. 1. Формула пікринової кислоти       Рис. 2. Кристали пікринової кислоти 

Смак тринітрофенолу дуже гіркий, а його пил сильно подразнює носові ходи. Тривале 

вдихання цієї речовини небезпечне для людського організму, оскільки призводить до 

отруєння, ураження нирок і появи шкірних захворювань. Небажаний контакт цієї речовини і 

зі слизовими оболонками. Наприклад, кон'юнктива очей після потрапляння на неї пилу 

пікринової кислоти набуває жовтуватий відтінок. Крім того, пікринова кислота — бризантна 

вибухова речовина, чутлива до удару і тертя. Тому при роботі з пікриновою кислотою слід 

дотримуватись правил техніки безпеки. 

Температура плавлення цієї речовини становить +122,5°С, температура кипіння +195°С, 

рКа = 0,38.  Пікринова кислота малорозчинна у воді, хоча при підвищенні температури 

показники його розчинності збільшуються. Це пояснюється тим, що її -OH і -NO2-групи 
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можуть взаємодіяти з молекулами води через водневі зв'язки; ароматичне кільце є 

гідрофобним, і тому його розчинність погіршується. Краще розчиняється в органічних 

розчинниках (ідеальним розчинником для даної речовини є бензол, а також метанол, 

хлороформ і ацетон), сульфатній кислоті; розчини в Н2SO4 — безбарвні, а водні розчини 

мають жовте забарвлення, що пов‘язано з існуванням хіноїдної форми.  

Отже, молекула пікринової кислоти містить ароматичне ядро, фенольний гідроксил та 

три нітрогрупи (рис. 3). 

 
Рис. 3. Будова молекули пікринової кислоти 

В групах -NO2 атом нітрогену має  частковий позитивний заряд і тому вимагає 

електронної густини його оточення, але ароматичне кільце також притягує електрони до 

себе. Як наслідок цього, кисень -OH-групи більше прагне розділити одну з своїх вільних 

електронних пар для забезпечення електронного дефіциту, який зазнає кільце; і при цьому 

формується зв'язок C=O
+
-H. Це часткове навантаження на оксиген послаблює зв'язок O-H і 

підвищує кислотність; тобто він буде вивільнятися як іон водню, Н
+
. Саме з цієї причини ця 

сполука є виключно сильною кислотою, навіть сильніша ніж оцтова кислота. Проте, ця 

сполука є дійсно фенолом, кислотність якого перевершує кислотність інших фенолів; 

обумовлено це замісниками нітрогрупами -NO2. Група -OH має пріоритет і направляє 

заміщення в структуру бензенового ядра.  

Спочатку пікринову кислоту синтезували із природної сировини, такої як роги тварин, 

природні смоли. Починаючи з 1841 року, фенол використовувався як попередник пікринової 

кислоти за допомогою різних хімічних процедур. Для її синтезу спочатку потрібно, щоб 

фенол зазнав процесу сульфування, а потім процедури нітрування. Сульфування безводного 

фенолу здійснюють шляхом обробки фенолу димлячою сульфатною кислотою з 

ароматичним електрофільним заміщенням атомів гідрогену бензенового ядра 

сульфонатними групами -SO3H в орто- і пара-положеннях по відношенню до групи -OH. Для 

цього продукту, 2,4-фенолдисульфонової кислоти, здійснюють процес нітрування, 

обробляючи її концентрованою нітратною кислотою. При цьому дві групи -SO3H заміщені 

нітрогрупами, третя група -NO2 входить в орто-положення. Наступне хімічне рівняння 

ілюструє це: 

 
Процес нітрування фенолу не може здійснюватися безпосередньо. Цей метод синтезу 

вимагає дуже ретельного контролю температури, оскільки цей процес екзотермічний: 
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Пікринова кислота може бути отримана шляхом здійснення процесу прямого нітрування 

2,4-динітрофенола з нітратною кислотою. Іншою формою синтезу є обробка бензену 

нітратною кислотою і нітратом ртуті. 

В історії саме тринітрофенол став першою ефективною вибуховою речовиною. 

Вибухові властивості кислоти і її солей були виявлені приблизно в кінці XVIII століття, але 

активно використовуватися під час військових дій вона почала лише в 30-х роках ХІХ 

століття. Використання тринітрофенолу дало новий поштовх до розвитку військової техніки. 

Справа в тому, що пікрати і сама пікринова кислота мали значно більші ударно-руйнівні 

властивості, ніж порох, який використовувався в ті часи. Піку своєї популярності така 

вибухівка досягла в роки Другої світової війни. На сьогоднішній же день ця технологія 

практично не використовується. Насправді тринітрофенол використовують не тільки для 

створення вибухових речовин. Це з'єднання отримало широке поширення і в інших 

напрямках промисловості. Наприклад, пікрін є проміжним продуктом при виробництві 

деяких барвників. У виробництві металів пікринова кислота використовується як травитель. 

А в хімічній промисловості її застосовують як каталізатор під час реакцій полімеризації. З 

неї також готують пігменти для фарбування зразків у гістології або для того, щоб позначати 

лабораторних тварин. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ФАХОВІЙ ПЕРЕДВИЩІЙ ОСВІТІ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
Під час війни у закладах професійної освіти розпочались заняття. Викладачі 

працюють у різних умовах – хтось знаходиться в евакуації і шукає зручне місце і технічні 

умови для зв‘язку зі своїми учнями, інші – у глибокому тилу мають можливість викладати в 

аудиторіях і організовувати виробниче навчання. Частина закладів освіти активно 

використовує змішану форму навчання, але багато хто працює дистанційно. Безумовно, нові 

умови вимагають нових підходів до організації освітнього процесу з підготовки майбутніх 

фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Зрозуміло, що ці заняття не можуть бути 

класичними, про що йдеться і в рекомендаціях Міністерства освіти і науки України. 

Сьогодні заклад освіти стає передусім осередком, де всі суб‘єкти навчання можуть отримати 

не тільки знання і свою майбутню професію, але й психологічну підтримку, не втрачати 

відчуття приналежності до професійної спільноти, місцевої громади. У цій кризовій ситуації 
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у викладачів виникає потреба в опануванні різними формами і методами для гнучкої 

організації роботи закладу освіти, налаштування відносно комфортного освітнього процесу. 

Сам викладач, опинившись у надзвичайній ситуації, яка характеризуються невизначеністю, 

постійним стресом, також шукає шляхи до одержання рівноваги, до взаємодії і діяльності. 

Наразі повернення до виконання 207 хоча би деяких звичних функцій – професійних дає 

змогу скоріше адаптуватись до ситуації [1]. 

Пріоритетом навчання в умовах війни є забезпечення комунікації із здобувачами 

освіти. Зважаючи на практичний досвід здійснення дистанційного навчання у період 

карантину, у нашому закладі освіти визначено способи комунікації зі студентами, серед 

яких: гугл-форми Classroom, Zoom, Google Meet, Skype, Viber, Телеграм тощо. Педагоги 

області можуть використовувати значний інформаційний ресурс освітніх платформ, сайтів, 

програм, які сприятимуть забезпеченню інформаційного, технологічного, естетичного, 

творчого, здоров‘язбережувального, діяльнісно-практичного напрямів освітнього процесу 

[2].  

Пріоритетним завданням викладача під час дистанційного навчання в умовах 

воєнного стану — це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги та 

любові; сприяння самореалізації кожного студента в умовах обмеженої можливості 

звертатися до викладача безпосередньо[3]. Дуже важливо у цей час допомогти батькам 

організувати найсприятливіші умови для навчання та відпочинку студентів, акцентуючи 

увагу на збереженні достатньої працездатності, раціональному використанні часу, 

дотриманні правильного режиму навчальної діяльності [4]. 

Онлайн інструменти для організації освітнього процесу у дистанційній формі, які 

використовують в нашому закладі: 

Ресурси зі створення презентацій, інфографіки, інтерактивних плакатів: 

https://www.canva.com - сервіс для оформлення якісного і різнотипного візуального 

контенту (комікси, інфографіка, логотипи, презентації, генератор мемів). Має безліч 

різноманітних шаблонів, кожен з яких можна редагувати: змінювати розміри, кольори, 

розташування написів і шрифти, а також комбінувати наявні на сайті та завантажені файли. 

https://www.beautiful.ai - англомовний сервіс для створення презентацій, що 

самостійно адаптує контент на слайдах під обраний формат, допомагає додати анімацію 

графіків і переходів, а також рекомендує відповідні шаблони. 

https://slides.com/ Можна легко підібрати дизайн, додати фото, зображення, посилання 

на відео. Окрім традиційних презентацій сервіс дає змогу створювати мультимедійні 

проєкти/лонгріди (невеликі історії з малою кількістю лаконічного тексту та великою 

кількістю візуальних засобів).  

https://piktochart.com/ – сервіс для створення презентацій у форматі інфографіки. Дуже 

зручний для донесення інформації, насиченої багатьма фактами. Інструменти сайту дають 

змогу вигідно продемонструвати статистичні дані, опитування, графіки, цифри, карти, 

таблиці тощо.  

https://edu.glogster.com – сервіс пропонує створити інтерактивні плакати (з 

використанням фото, відео, зображень,текстів, звуків, посилань тощо).  

http://padlet.com/ - віртуальна цифрова стіна, на якій можна розміщувати документи, 

покликання, відеоролики, зображення тощо. Можлива спільна робота на стіні кількох 

учасників. Стіну Padlet можна використовувати для розміщення матеріалів, які здобувачі 

освіти повинні опрацювати дистанційно. 

Ресурси для створення ментальних карт: 

https://www.mindmeister.com Сервіс англомовний. Онлайн-інструмент, який дозволяє 

візуально оформлювати ментальні карти та ділитися ними.  

https://coggle.it це онлайн інструмент для створення і спільної роботи з ментальними 

картами. 

https://carto.com/ інструмент для створення динамічних карт. З його допомогою можна 

нанести на карту будь-які дані, представивши у будь якому стилі. 
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Стрічки часу:  

https://timeline.knightlab.com сервіс англомовний. Створена стрічка зберігається на 

вашому Google-диску. 

Інструменти комунікації: 

 https://trello.com/ - онлайн-інструмент для зручної комунікації при створенні 

командних проєктів. Завдяки широкому функціоналу сервіс дозволяє зручно розподіляти 

обов'язків між учасниками команди і відслідковувати виконання кожного етапу робіт у 

режимі реального часу. Використання цієї програми дозволяє навчити дітей планувати 

роботу в команді, нести відповідальність за дотриманням термінів виконання, а також 

оперативно вирішувати робочі моменти.  

Створення навчальних відео:  

https://ed.ted.com - освітній ресурс, що містить короткі фільми, створені за спільних 

зусиль викладачів та мультиплікаторів. Дані анімовані освітні відеоуроки створені 

переважно для студентів перших курсів і тривають приблизно від трьох до восьми хвилин. 

 https://edpuzzle.com можливість створення запитань на відео. Доступно для студентів 

лише після реєстрації.  

Створення тестів, завдань, інформаційні ресурси: https://www.classtime.com/uk/ - 

безкоштовний тестовий сервіс. Викладач може використати 9 абсолютно різних і 

нестандартних типів запитань. Є відкриті запитання, запитання на встановлення 

відповідності, можливість дати розлогу відповідь. На закріплення знань учням можна давати 

контрольний тест через цю ж платформу. Також можете створити опитування і надати 

доступ до нього дітям. Це помічник викладача, що збагачує ваше заняття миттєвою 

візуалізацією рівня розуміння та прогресу всієї групи в живому часі.  

https://kahoot.com - навчальна програма, що складається з ігор. Тут можна зробити 

серію запитань з кількома варіантами відповідей. Формат і кількість запитань залежать від 

автора. Є можливість додавати відео, зображення та діаграми. 

 https://quizlet.com - сервіс, який дозволяє легко запам‘ятовувати будь-яку інформацію, 

котру можна представити у вигляді навчальних карток.  

https://learningapps.org - платформа готових завдань з різних предметів та дисциплін з 

можливістю створення власних завдань та автоматичної перевірки системою. У відкритому 

доступі міститься велика база напрацювань інших користувачів з 32-х навчальних дисциплін 

(історія, географія, математика, іноземні мови). Сайт містить онлайн конструктор, що 

дозволяє створювати власні інтерактивні навчально-методичні матеріали і цікаві завдання 

(тести, кросворди, вікторини тощо).  

https://quizizz.com/ - англомовний сервіс, де є чимало готових тестів з різних предметів 

та дисциплін.  

https://www.flippity.net/- колекція цифрових інструментів, які допоможуть створити 

інтерактивні вправи та завдання в ігровій формі. Для роботи потрібно мати обліковий запис 

Google.  

Перевірка знань студентів: 

https://naurok.com.ua - платформа, яка створює необмежені можливості для обміну 

досвідом між освітянами.  

https://miyklas.com.ua електронна освітня платформа «МійКлас» пропонує широкий 

спектр матеріалів: завдання, теорія та тести у шкільних предметах. Кожне завдання має 

кроки розв'язання, таким чином учень може самостійно вивчати предмет і вчитися на своїх 

помилках. 

 https://www.survio.com – інструмент дозволяє створювати анкети та представляти 

результати у вигляді графіків і діаграм. З його допомогою зручно проводити опитування та 

анкетування у групі. Безкоштовна версія має широкий діапазон налаштувань і дозволяє 

проводити на місяць до 100 опитувань. 

 Відкриті ресурси з електронними підручниками: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-

vers-pdruchnikv/ - електронні версії підручників Інститут модернізації змісту освіти. 
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 https://ua.mozaweb.com цифрові підручники і вбудовані додатки, призначені для 

розвитку навичок проведення дослідів та ілюстрування.  

Отже, на сьогодні дистанційне навчання в Україні перебуває на етапі впровадження та 

використання в освітньому процесі навчальних закладів.  

Вважаємо, що система дистанційного навчання не замінить повністю традиційну 

систему освіти, а має доповнювати її, і водночас дистанційне навчання має вплив на 

розвиток освіти як в Україні, так і у всьому світі, та на удосконалення української системи 

професійної освіти. 
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Кафедра «Автоматизації виробничих процесів» 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

 

ОГЛЯД ЗЕРНОСУШАРОК 
Обрати зерносушарку для елеватора або зерноочисного комплексу є досить непросте 

завдання. Зерносушарки досить різноманітні і по способу сушіння, і по конструкції, по виду 

теплоносія та джерела тепла. А ще дуже часто ніби різні сушарки на вигляд, насправді мають 

спільний спосіб сушіння, що ще сильніше ускладнює їх вибір. Мобільні зерносушарки і 

стаціонарні, шахтні і барабанні, вітчизняного та закордонного виробництва, кожна з яких має 

свої переваги і недоліки. Але проблема ще й в тому, що та чи інша конструкція підходить 

лише для конкретних умов експлуатації і має свою вартість. 

Тому в даній статті розглянемо основні види зерносушарок і почнемо з поділу сушарок 

за конструкцією.  

 

Шахтні зерносушарки – це такі 

сушарки, в яких процес сушіння відбувається 

у вертикальних шахтах на коробах, між якими 

рухається теплоносій. Прикладом сушарки 

шахтного типу є  зерносушарка від компанії 

«NEUERO», призначену для сушіння 

абсолютно всіх сортів зернових (ячмінь, 

пшениця, кукурудза а також рис, рапс, горох, 

фасоль, насіння соняшника) В стандартному 

виконанні сушарка розрахована на 

продуктивність 8-250 тон/год. Сушильна 

колона складається з окремих коробів для 

чергування сушіння і охолодження. Такі 

короби виконані з корозійностійких 

матеріалів. Кожен з елементів має вид каналу 

у вигляді дашка. Пальники мають 

ефективність 90%. Виробник стверджує, що 

така зерносушарка дуже енергоощадна, адже 

втрати тепла мінімальні за рахунок утеплення 

сандвіч-панелями сушильної колони у 

товщину 6 мм. Так сушарка повністю 

термоізольована, що забезпечує максимальну 

енергоефективність. 

 

Баштові сушарки - в них зерно 

рухається між двома металевими листами, 

обдуваючись гарячим повітрям. Принцип дії 

такої сушарки наступний. Продукт потрапляє 

вологим, а після того, як він пройшов через 

машину зверху вниз, він виходить вже сухим. 

Це відбувається за рахунок продування 
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нагрітим повітрям матеріалу, що рухається між двома сітчастими циліндрами, які мають 

вертикальне розташування. Прикладом такої сушарки є зерносушарка вітчизняного фірми-

виробника «Астра-інгул». В цій конструкції можна сушити абсолютно весь спектр зернових, 

масляничних. Зерносушарка має форму циліндра, всередині якого подається гаряче повітря 

від розміщеного ззовні сушарки теплогенератора з моноблочним пальником. Такий 

теплогенератор може працювати на газі (природній, скраплений) або на дизельному паливі. 

При цьому перехід на різні види палива відбувається миттєво. Також конструкція передбачає 

монтаж теплогенератора, котрий працює на залишках сільськогосподарського виробництва 

(лузга соняшника, солома, початки кукурудзи, брекети)  

 

Барабанні зерносушарки, в яких зерно перемішується і переміщається спеціальними 

лопатями в горизонтальному барабані. Барабанна зерносушарка погано сушить практично 

всі зернові та інші культури будь-якого ступеня вологості та забрудненості. Даний тип 

зерносушарки відноситься до категорії сушарок конвективного типу, так як працює за 

принципом перенесення тепла до зерна і видалення з нього вологи нагрітим повітрям, через 

всю зовнішню поверхню сушарки, що призводить до мінімального ККД, великий 

нерівномірності і сильного пошкодження зерна. Барабанні зерносушарки використовуються 

близько десяти років і за цей час зарекомендували себе не з кращого боку. Використовували 

їх в основному невеликі 

фермерські господарства 

для сушіння 

травмованого зерна, яке і 

так йтиме на фураж. На 

даний час такі сушарки 

використовуються вкрай 

рідко. Відсоток 

травмування зерна в 

такій конструкції 

наймаксимальніший. 

 

Конвеєрні 
сушарки, що працюють 

за рахунок прогріву 

зерна на транспортній 

стрічці.  
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Зерносушарка конвеєрного типу призначена для дбайливого обробки зерна. При 

переміщенні з однієї стрічки на іншу, сміття і пил видуваються. Така сушарка підходить для 

середнього за масштабами фермерського господарства, де необхідно проводити швидку 

просушку. Продуктивність такої сушарки 224 тон зерна за 8-годинний робочий день. Також 

конструкція має низький рівень шуму і вібрації. Сушіння зерна є рівномірним.  

 

Модульні зерносушарки, за принципом роботи схожі з баштовими, але відрізняються 

від них конструктивно: в них зерно розподіляється по широкій колонці між металевими 

листами, через які продувається теплоносій. Кількість модулів може бути довільною і 

залежить від необхідної продуктивності сушарки. 

 
Використання модульних сушарок на основі теплогенератора, що працює на біопаливі, 

в умовах сьогоднішньої ціни на газ, який традиційно використовується в установках для 

сушіння зерна, є адекватною альтернативою. Модульними, або колонковими, прийнято 

називати сушарки через конструкційні особливості їхньої компоновки. Вони мають просту й 

надійну конструкцію, забезпечують широкий діапазон продуктивності, добре адаптовані до 

технологічної роботи з пальниками, які працюють із використанням електроенергії, 

дизельного палива, газу та біопалива і поряд із зерносушарками інших типів знаходять 

широке та ефективне застосування в Україні 

З норії або завантажувального бункера зернова маса подається у верхню зону сушарки. 

Рівномірний розподіл зерна забезпечує шнек, а датчики контролюють рівень його 

завантаження, щоб уникнути переповнення ємності установки. Далі зерно надходить у 

зернові колони, утворені сітчастими панелями зовнішнього та внутрішнього контуру 

корпусу, де продувається гарячим повітрям. Рівень температури, сила потоку і час 

продування регулюють із урахуванням потрібного кінцевого результату. Всередині зернової 

колони, по ходу руху зерна, встановлені механічні напрямні, які забезпечують 

перемішування зернової маси. Для запобігання пересушуванню зерна в установці у 

внутрішній стінці її колон застосовано систему вальців, яка забезпечує різницю потоків 

зернової маси і вирівнює показники її вологості. Завдяки цьому вдається уникнути 

перегрівання й розтріскування зернівки, а отже, значно підвищується якість просушеного 

зерна. 

Після проходження сушильної зони зернова маса переміщається в нижній бункер 

вивантажувального шнека, де вологість зерна вимірює високоточний датчик температури й 

передає інформацію на контрольний дисплей пульта управління. Розподілювальний і 

розвантажувальний шнеки закріплені за допомогою опорних підшипників і в своїй 
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конструкції мають три складові. Це допомагає значно знизити механічне навантаження на 

зерно та забезпечити його вивантаження практично без пошкоджень.  

 

 

До окремої категорії установок слід віднести і зерносушильні комплекси. Так 

називають будь-яку зерносушарку з допоміжним і супутнім обладнанням: 

завантажувальними і розвантажувальними бункерами, норіями, конвеєрами і зерноочисними 

установками. Такі комплекси, на відміну від сушарок, являють собою закінчені технологічні 

одиниці, повністю виконують завдання сушіння і дозволяють певний час зберігати зерно 

перед використанням або перевантаженням. Такі комплекси виконують наступні функції: 

приймання зерна з автотранспорту; попереднє очищення; сушіння; відвантаження відходів 

на автотранспорт; відвантаження доведеного до норм базисних кондицій по вологості зерна 

на автотранспорт. Комплектуються комплекси зерносушарками вітчизняного, а також 

імпортного виробництва, що працюють на природному газі та дизельному паливі, а також 

інших альтернативних видів палива. Додатково можуть встановлюватись накопичувальні 

бункери для вологого зерна, вентильованими накопичувальними бункерами для 

охолодження і відлежування, накопичувальними бункерами для сухого зерна.  

 
 

Також сушарки можна поділити на два типи по мобільності. Пересувні (мобільні) 

сушарки мають шасі, легко буксируються автомобілем, не вимагають отримання спеціальних 

дозволів на установку і прості в роботі. Серед них зустрічаються міні-сушарки, які 

підходять для маленьких фермерських господарств. Головна особливість їх - низька 

продуктивність. Наприклад, класична мобільна Fratelli Basik 90 дозволяє просушувати до 2 

тонн пшениці на годину. Назвати цей нюанс недоліком не можна, адже для маленького 

фермерського господарства мобільна міні-сушарка є незамінною. Тому в такому випадку це, 

скоріш за все, перевага. Тобто, обираючи ту чи іншу зерносушарку, необхідно зважити всі 

«за» та «проти», вивчити особливості процесу сушіння та монтажу сушарки та обрати най 

підходящу.  
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Одним з перспективних способів сушіння 

зернових є сушіння у киплячому шарі. Переваги 

такого способу наступні: процес теплообміну 

між теплоносієм і зерновою масою проходить 

інтенсивніше за рахунок збільшення 

геометричної площі дотику між агентом і 

матеріалом; нагрів зерна по всьому об‘єму 

рівномірний, що дуже важливо для сушки 

термолабільних продуктів; можливість обробки 

сирого, неочищеного зерна, що, практично, 

може замінити один з етапів поточної лінії – 

сепарацію; простота і компактність конструкції 

надає можливість використовувати її мобільно; 

створюються сприятливі умови для 

автоматизації (контроль, регулювання, 

управління). Є різні конструкції сушарок, які 

підтримують такий спосіб сушіння. На фото показана 

каскадна конструкція (лабораторна установка), 

розроблена в Центральноукраїнському національному 

технічному університеті. Така зерносушарка складається 

з 7-ми каскадів-решет, знизу яких подається від 

теплогенератора гаряче повітря 100-120 град. Агент 

сушіння, проходячи повз шар матеріалу, починає його 

розрихлювати, в результаті чого відстань між 

зернинками збільшується, а сама зернинка знаходиться у 

зваженому стані. Завдяки такій зваженості зернинка 

омивається з усіх боків теплоносієм, що сприяє 

рівномірній і дуже швидкій теплообміну і видаленню 

вологи з поверхні зерна у вигляді пари. При цьому 

необхідно контролювати дуже уважно режими сушіння 

(кінцеву температур зерна, кінцеву вологість), адже 

фізичні процеси в такій сушарці відбуваються 

швидкоплинно, тому і експозиція сушіння мінімальна. 

 

Ми оглянули лише основні способи сушіння та 

конструкції сушарок. Яку обрати конструкцію серед 

різноманіття ринку – вирішувати Вам, враховуючи 

особливість кожного випадку, що ґрунтується на 

конкретних вимогах до процесу.  

 

  



43 

 

СЕКЦІЯ 08. Фізико-математичні науки 

 
Гунько Оксана Василівна, викладач 

Вище професійне училище №11 м. Вінниці 

 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 

УРОКАХ ФІЗИКИ В ПРОФЕСІЙНО ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 
Реформа загальної середньої освіти активізувала зміни в контрольно-оцінній 

діяльності. Одним із таких підходів є застосування формувального оцінювання [1], яке має 

функції оцінювання для навчання й оцінювання як навчання. 

Цей спосіб спрямований на визначення індивідуальних досягнень кожного учня та не 

передбачає порівняння результатів. 

 Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і ―для навчання‖. 

―Формувальне‖  – тому що, на відміну від підсумкового, має на меті формування 

навчального процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня задля більш 

ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень. 

Водночас, значення слова ―оцінювання‖ не обмежується виставленням оцінки. Це 

послідовна змістовна взаємодія між учнем, викладачем і батьками щодо навчальних 

досягнень учня. 

Щоб оцінювання стало формувальним, система прийомів, які викладач використовує 

під час навчання, має ґрунтуватися на певних ціннісних орієнтирах. Зокрема, для успішного 

застосування формувального оцінювання навчальний процес має бути організований  таким 

чином, щоб спонукати кожного учня бути активним його учасником, а не пасивним 

―отримувачем‖ знань і оцінок. Має бути створена така атмосфера під час навчання, за якої 

учні не бояться ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не вміють 

або не знають. 

Формувальне оцінювання  [2]: 

 - це процес пошуку та інтерпретації даних, які учні та викладачі використовують для 

того, щоб з‘ясувати, як далеко учні просунулись у вивченні предмета, куди їм треба рухатись 

і як це зробити найкращим чином; 

 - усвідомлення самим учнем дистанції між тим, чого він хоче досягти, і тим, де він 

знаходиться в даний момент; планування того, що він повинен зробити, щоб цю дистанцію 

скоротити; 

 - відбувається під час навчання і є його частиною; формувальне оцінювання можна 

розглядати як оцінювання для навчання;  

- використовується для того, щоб з‘ясувати, чи досягнута мета навчання. Завдяки 

такому оцінюванню учні можуть в різні способи продемонструвати свої уміння, навички, 

досягнення та успіхи, побачити своє зростання та вдосконалення, а не лише показати знання 

окремих фактів з курсу фізики.  

Базовими принципами формувального оцінювання є [3]:  

1. Сконцентрованість на учневі. В центрі уваги – учень. Головна мета – як покращувати 

і розвивати навчання.  

2. Педагогіка партнерства. Ґрунтується на інформованості учнів й батьків, їх взаємодії 

спільно з викладачем у прийнятті рішень щодо отриманих результатів оцінювання. 

Співучасть учня в оцінюванні розвиває навички само оцінювання.  

4. Оцінюється результат і процес навчання. Мета формувального оцінювання – 

покращити якість навчання, воно не пов‘язане з певною бальною шкалою та може бути 

анонімним.  

5. Форми і критерії оцінювання залежать від конкретної ситуації.  
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6. Неперервність. Використовуючи набір простих технік, викладач організує зворотний 

зв‘язок: листи само оцінювання, ментальні карти, оцінювання за результатом та ін. 

Формувальне оцінювання може бути вхідним і здійснюється з метою виявлення поточного 

стану обізнаності учнів, а також з метою спонукання учнів до навчання і співпраці. 

Найважливішим є відслідковування прогресу в навчанні учнів. Підсумкове оцінювання 

розглядають і як самостійний вид оцінювання і як складник формувального, який дозволяє 

виявити рівень здобутих учнями знань та отриманих навичок, що були заплановані на кінець 

теми.  

 

Способи, що дозволяють здійснити формувальне оцінювання з фізики, і які 

однаково добре спрацюють з учнями різної вікової категорії. [4] 

 

1. Міні огляд. В кінці уроку учні на окремих листках відповідають на питання:  

 Що під час уроку було найважливішим?  

 Який етап уроку був найбільш зрозумілим?  

 Що залишилось незрозумілим?  

 Що хотілось би зрозуміти краще?  

2. Спрямована розшифровка. Учні своїми словами дають розшифровку тих понять, 

які були опрацьовані під час уроку.  

3. Резюме в одному реченні. Учні одним реченням дають характеристику основних 

понять, які вивчалися під час уроку.  

4. Карти додатків. Учні наводять приклади з життя на застосування вивченого 

матеріалу, таким чином відбувається перенос знань з теорії на практику.  

5. Тижневі звіти. Забезпечує швидкий зворотний зв‘язок: викладач – учень. 

 Чого я навчився цього тижня?  

 Які питання залишились для мене незрозумілими?  

 Які питання я задав би учням, якби був викладачем, щоб перевірити, чи зрозуміли 

вони матеріал?  

6. Шкала. На полях зошита учень креслить шкалу і відзначає хрестиком на якому 

рівні, на його думку, виконана робота. Внизу – не впорався, посередині – впорався, але 

виникли проблеми, вгорі – все вийшло. Під час перевірки викладач обводить хрестик, якщо 

згоден з оцінкою учня, або малює свій, якщо не згоден. 

7. Рефлексивний екран. Було цікаво…Було важко…Тепер я можу…Я навчився…Я 

зміг…Я спробую…Мене здивувало…Урок дав мені для життя… 

8. Оцінка за рівнями. 1 – не зможу повторити; 2 – потрібна допомога; 3 – вмію; 4 – 

можу навчити. 

9. Листи самооцінки.  

11. Шкала. Напишіть 3-5 тверджень, які не є ні правильними, ні помилковими, і 

попросіть оцінити їх за шкалою від 1 до 5, де 1 – не згоден, 5 – повністю згоден. Якщо учні 

працюють в парах, попросіть їх порівняти і обговорити результати. 

12. Картки. Після вивчення нової теми роздайте учням невеликі щільні картки. 

Попросіть їх з одного боку написати, що вони зрозуміли (основну думку, 2-3 пропозиції), з 

іншого – що залишилося незрозумілим. Заберіть картки і проаналізуйте відповіді. За певних 

умов картки можна не підписувати. 

13. Спостереження за роботою в групах і парах.  Спостерігайте за роботою учнів в 

групах і парах, складіть список найпопулярніших помилок і труднощів, обговоріть їх в кінці 

заняття з усім класом. 

14. Само оцінювання. Попросіть учнів самим оцінити, наскільки добре вони засвоїли 

матеріал. Ви можете провести усне опитування, попросити написати відповідь на 

спеціальних картках, або запропонувати учням оцінити свої успіхи за шкалою від 1 до 5. 

15. Тест. Тест можна провести як «паперовий», так і онлайн, комбінуючи питання 

різних типів. 
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16. Сигнали руками. Домовтеся про умовні сигнали. Наприклад, учні піднімають 

великі пальці вгору, якщо добре зрозуміли тему, опускають великі пальці вниз, якщо не 

зрозуміли, махають руками, якщо, в принципі, все зрозуміло, але залишилися невеликі 

питання. 

17. Пишемо 2 хвилини. Роздайте учням картки, задайте питання по вивченій темі, і 

попросіть їх протягом 2-х хвилин написати відповідь. 

18. Інтелект-карта. Напишіть основні терміни, що відносяться до теми, що вивчається, 

і попросіть учнів скласти інтелект-карту, яка показує їх взаємозв‘язок один з одним. Карту 

можна скласти як на аркуші паперу, так і в електронному вигляді, використовуючи один з 

численних безкоштовних онлайн-інструментів. 

19. Часті помилки. Напишіть список частих помилок, що стосуються тієї чи іншої 

теми, і обговоріть їх з учнями. 

20. Блог. Учні ведуть індивідуальні або групові блоги, в яких роблять невеликі записи, 

що стосуються того, що вони дізналися на занятті, що їх зацікавило, що залишилося 

незрозумілим, що вони хотіли б повторити або уточнити. 

21. Картки з відповідями. Кожному учню необхідно мати набір карток з номерами, 

зазвичай 1,2,3,4. Ви зачитуєте питання і варіанти відповіді з номерами, учні піднімають 

картку з номером відповіді, яку вони вважають правильною. 

22. Перевірити один одного. Учні працюють в парах або групах, по черзі відповідаючи 

на складені викладачем питання. Викладач спостерігає за їх роботою, при необхідності 

виправляє і допомагає. Питання, що викликали найбільші труднощі, можна в кінці заняття 

ще раз обговорити з усією групою. 

23. Онлайнові вікторини, тести та анкети. Одним із найцікавіших та найсучасніших 

варіантів здійснення формувального оцінювання є використання численних сервісів для 

проведення опитування, тестування та ігор. Серед них Triventy, Kahoot, OnlineTestPad, 

Plickers та багато інших. 

Її також можна вкласти в алгоритм: формуємо оцінюючи – оцінюємо формуючи. Під 

час перевірки, наприклад, письмових робіт з‘ясовується не те, скількох помилок припустився 

учень і на скільки меншим буде його бал від максимального, натомість, якого рівня він зміг 

досягти, на скільки вищим чи нижчим є нинішній результат порівняно з попереднім його ж 

результатом, а не з досягненнями інших учнів у групі, а також чи відповідає він очікуванням 

учня. 

24. Електронне портфоліо. Одним із ефективних способів організації самостійної 

навчальної діяльності учнів і, одночасно, інструментом формувального оцінювання є 

електронне портфоліо. Портфоліо дозволяє оцінювати процес та результати навчання. [5].  

Цей метод застосовується в проектній методиці та все частіше використовується для 

оцінювання індивідуальних досягнень учнів під час вивчення фізики. Е портфоліо − форма 

оцінювання досягнень, заснована на самооцінці, без якої неможливі самостійна організація 

та відповідальність майбутніх робітників. Сьогодні актуальним також є ринок мобільних 

додатків, який пропонує різноманіття готових рішень для проблемних ситуацій в освітньому 

процесі. Велика кількість сучасних учнів технічно і психологічно готові до використання 

мобільних технологій, тому потрібно широко використовувати потенціал мобільних 

пристроїв і технологій. Автоматизація процесу перевірки дає можливість використовувати 

цінний аудиторний час з більшою ефективністю. Серед мобільних додатків для 

формувального оцінювання можна виділити: Ø онлайн сервіси: · для тестів (Google Forms, 

gosoapbox, Quizalize); · для математичних і творчих завдань (Theanswerpad, Peergrade); Ø 

додатки: · для тестів (Kahoot, Socrative); · для оцінки (Plickers, Gradedeck, Quick key). 

Цифрові технології для формувального оцінювання мають великий потенціал, тому що на 

відміну від традиційних способів контролю мають багато переваги, а саме: низька 

ймовірність помилки при перевірці, уніфікація даних, оперативність перевірки, відсутність 

особистісного фактору, автоматична статистика результатів. 

https://teach-hub.com/chotyry-nezaminnyh-onlajnovyh-instrumenty-dlya-stvorennya-testiv-ta-anket/
https://teach-hub.com/chotyry-nezaminnyh-onlajnovyh-instrumenty-dlya-stvorennya-testiv-ta-anket/


46 

 

Ефективність оцінювання значною мірою залежить від уміння викладача чітко 

визначати рівень досягнутих учнем результатів і відстежувати індивідуальний розвиток 

учнів у процесі навчання. Як відомо, внутрішнє оцінювання навчальних результатів 

здобувачів освіти здійснюються на суб‘єктних засадах, тому щоб уникнути суб‘єктивізму, 

щоб оцінювання було об‘єктивним, вимірювання освітніх результатів має бути кількісним 

співвіднесенням результатів учня, набутих внаслідок навчання, з еталоном, який прийнято за 

одиницю вимірювання. Крім того, необхідно навчити учня розуміти і застосовувати для 

оцінювання результатів своєї навчальної діяльності ці критерії. Цей досвід є дуже важливим 

для особистості, яка розвивається, оскільки в кінцевому результаті сприяє появі 

рефлексивних навичок, поступово формує власну систему само оцінювання. 

 Щоб встановити сучасні критерії навчальних досягнень з фізики, що відповідають 

компетентнісному підходу навчання, пропоную скористатися підходами для формування 

природничо-наукової грамотності, де перевіряється розуміння учнем основних фактів, 

понять і пояснювальних теорій розуміння того, яким чином наукові ідеї перевіряються, 

спростовуються чи підтверджуються в експерименті та розуміння логічного обґрунтування 

цих процедур та обґрунтування щодо їх використання.  

Для фізики дуже важливо оцінювати рівень володіння узагальненими 

експериментальними уміннями та навичками, які можна виявити під час виконання 

лабораторних робіт і фізичного практикуму. Користуючись загальними підходами 

встановлення критеріїв оцінювання, учитель може їх адаптувати до різних видів діяльності. 

 

Основні виклики на шляху впровадження формувального оцінювання такі: 

- необхідність досягнення балансу між практиками формувального оцінювання та 

―завжди видимими‖ результатами підсумкового оцінювання  на системному рівні; 

- низька якість інструментів підсумкового оцінювання або застосування інструментів 

підсумкового оцінювання, що не відповідають змісту навчальних програм; 

- недостатня узгодженість між підходами до оцінювання навчальних досягнень учнів 

та моніторингу якості освіти. 

- додатковий чинник тиску на систему оцінювання – складання відкритих рейтингів 

груп на підставі обмежених даних підсумкового оцінювання, як-то середній бал чи 

результати зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

Серед можливих шляхів подолання зазначених викликів з огляду на міжнародний 

досвід зазначають такі: 

 послідовне поширення практик формувального оцінювання з одночасним 

використанням результатів підсумкового оцінювання з формувальною метою – тобто для 

надання й отримання зворотного зв‘язку щодо успіху та рівня складності завдань, 

визначення подальших навчальних цілей і коригування навчання з орієнтацією на виявлені 

потреби учнів;  

 формування загальної культури оцінювання та впровадження внутрішнього 

моніторингу якості освітніх послуг на рівні шкіл. 

Ці кроки можуть допомогти знизити рівень напруження щодо оцінювання та створити 

умови для зміщення фокусу уваги учасників навчального процесу з ―підготовки до тестів‖ на 

оцінювання заради більш якісного навчання. 

Формувальне оцінювання, й особливо надання ефективного зворотного зв‘язку, 

потребують розвитку відповідних навичок в усіх учасників навчального процесу.  

У чому переваги формувального оцінювання. 

На системному рівні послідовне впровадження й застосування формувального 

оцінювання сприяє рівному доступу до якісної освіти, оскільки допомагає учням, незалежно 

від їхнього соціально-економічного статусу, досягати кращих результатів навчання. Цей 

різновид оцінювання розвиває в учнів уміння вчитися, а отже – сприяє реалізації ціннісного 

орієнтиру щодо навчання протягом життя. Учителі, які застосовують техніки формувального 
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оцінювання, виявляються краще підготовленими до індивідуалізації навчання відповідно до 

потреб учні 

Зворотний зв‘язок – обмін інформацією між учнем і вчителем або між учнями щодо 

їхніх навчальних досягнень у межах визначених цілей і очікуваних результатів – має значний 

вплив на ефективність навчального процесу.  

Формувальне оцінювання сприяє розвитку в учнів вміння планувати, регулювати, 

аналізувати власну навчальну діяльність, визначати причини труднощів та можливі шляхи 

їхнього подолання, що, зі свого боку, розвиває внутрішню мотивацію. Це стає можливим 

завдяки концентрації уваги на процесі та цілях навчання, орієнтації на результат, 

застосуванню технік само оцінювання і взаємо оцінювання 

Отже, цінність формувального оцінювання в тому, що воно підвищує мотивацію, 

розвиває вміння вчитися та допомагає учням досягати кращих результатів навчання. 
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СЕКЦІЯ 13. Педагогічні науки 

 
Омелько М.А., викладач 

ВСП «Могилів-Подільський технолого- 

економічний фаховий коледж ВНАУ» 

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
Сьогодення потребує фахівця, який може не тільки оперувати власними знаннями, а й 

готовий змінюватися та адаптуватися до нових потреб ринку праці, активно діяти, швидко 

приймати рішення та навчатися впродовж життя. Тому істотно зростають вимоги до 

компетентності, професіоналізму, культури та якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців у системі вищої освіти. Підготовка конкурентоспроможних, професійно 

компетентних фахівців є стратегічним завданням української системи освіти, умовою 

стійкого економічного росту і підвищення добробуту країни. Сьогодні, як ніколи, якість 

людських ресурсів значною мірою визначається рівнем їх професійної компетентності. 

Перед викладачами стоїть завдання створити підростаючому поколінню умови для його 

максимального самовизначення й самовираження.  

Нині актуальності набуває поняття компетентності студента, що визначається багатьма 

чинниками, оскільки саме рівень компетентності, на думку багатьох експертів, є тим 
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індикатором, що дозволяє визначити готовність студента-випускника до життя, його 

подальшого особистого розвитку й до активної участі у майбутній фаховій діяльності.  

Тому формування професійних компетенцій майбутнього молодшого фахового 

бакалавра нині вимагає від закладу освіти вивчати і впроваджувати в навчально-виховний 

процес інноваційні технології, які включають не тільки новий підхід до його організації, але 

й новий тип відносин між викладачем і студентом, нові технології опанування знань.  

Таким чином, навчання має характерну рису: навчальний процес зливається з життям, 

із рішенням реальних творчих задач. З цією метою при викладанні обліково-економічних 

дисциплін застосовую, постійно удосконалюю інноваційні технології та методики навчання. 

Це, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня пізнавальної самостійності, високому ступеню 

наочності й безперервному самоконтролю, засвоєнню знань та умінь, формуванню 

необхідних професійних компетенцій.    

Поряд з пояснювально-ілюстративними прийомами застосовую нові, особистісно-

орієнтовані, в яких посилений творчо-діяльнісний компонент. Лише за таких умов під 

умілим керівництвом викладача студенти здобувають необхідні знання, уміння й навички. 

Працюю над поставленою проблемою впровадження інноваційних форм та методів 

навчання, тому в своїй роботі спираюся на інтерактивну модель навчання (робота в парах, 

групах) як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, 

передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває 

свою успішність, інтелектуальну спроможність.  

Необхідність застосування інноваційних технологій полягає в тому, що на заняттях 

(лекційних, практичних і семінарських) здійснюється індивідуальна та групова робота 

студентів, їх робота з первинними документами, використовується проектна діяльність, 

ділові ігри, що допомагає студенту отримати та засвоїти значно більший обсяг інформації, 

сприяє зростанню його активності та професійних умінь, дає поштовх до критичного 

мислення, розвитку здібностей аргументувати свої думки тощо. Завдяки цьому посилюється 

співпраця між студентами і викладачем, зростає самостійність студента у підготовці та 

прийнятті рішень, створюються сприятливі умови для визначення найбільш талановитих, 

креативних студентів, які стають лідерами та прикладами для наслідування, що забезпечує 

високий рівень навчання й підготовки студентів, побудову конструктивних та партнерських 

відносин у групі. 

Вважаю, що такі форми і методи роботи як мозковий штурм, дискусії, ділові ігри, 

аналіз виробничих ситуацій, самостійна робота, участь у семінарах і диспутах, науково-

практичних конференціях, робота над проєктами сприяють формуванню креативної 

особистості.  

Отже, професійні компетенції у майбутнього фахівця повинні формуватися у закладі 

освіти, проте їх подальший рівень може зростати лише у процесі фахової діяльності із 

застосуванням інноваційних технологій, як того вимагають сучасні зміни в освіті. Слід 

зазначити, що процес формування професійних компетенцій тривалий, продовжується 

протягом життя і є невід‘ємною складовою частиною навчально-виховного процесу. Таким 

чином, основна увага у коледжі повинна приділятись розвитку особистості студента, його 

комунікативній підготовленості, формуванню професійних компетенцій, здатності здобувати 

і розвивати знання, мислити і працювати по-новому. А це в свою чергу, дозволить студенту 

підготуватися до сучасних умов виробництва, бути затребуваними на ринку праці, 

домагатися великих успіхів у професійній діяльності. 
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Соляр Л. В., методист коледжу  

ВСП «Могилів-Подільський  

технолого-економічний  

фаховий коледж ВНАУ»,  

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 
В умовах швидкого розвитку науки і техніки, коли спеціалісту після закінчення 

навчального закладу, приходиться шукати творчий підхід при розв‘язанні конкретних 

виробничих проблем, майбутні фахівці здійснювали науково – дослідну діяльність. 

ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 

НАУ» має давні традиції формування у студентів наукового світогляду, духу творчого 

пошуку, чому сприяє організація і проведення поза аудиторної і гурткової роботи, коли 

студенти мають можливість займатися пошуковою на науково-дослідною діяльністю. 

Пізнавальна діяльність студента залежить від його індивідуальних особливостей. 

У коледжі організовано і результативно працюють 13 інтегрованих гуртків, в тому 

числі гуртки технічної творчості і гуртки за інтересами. 

Гурток у коледжі є самостійною додатковою організаційною формою освітнього 

процесу. Його мета – задовольняти потребу і зацікавленість студента до певного виду 

діяльності, розвивати його природні, загальні та спеціальні здібності, активізувати творчість, 

розкривати талант. 

Протягом багатьох років роботи в коледжі склалася чітка система гурткової роботи, яка 

базується на принципах: 

- особистісного підходу, який передбачає розвиток та реалізацію творчого потенціалу 

всієї особистості, а не окремих її якостей; 

- індивідуального підходу, який передбачає роботу з студентами з урахуваннями його 

індивідуальних особливостей і згідно з яким визначається неповторності особистості 

молодої людини;  

- забезпечення оптимальних умов для саморозвитку та самореалізації особистості. 

Залучення студентів до гурткової роботи починається з перших днів  навчання з метою 

виявлення їх творчого і професійного потенціалу. Робота гуртків спрямована на поглиблення 

теоретичних  знань та практичних навиків з дисциплін, розширення власного світогляду з 

окремних питань даної галузі. 

Виконання дослідницьких і пошукових робіт передбачає підвищення зацікавленості до 

дослідної та експериментальної роботи на науковій основі, набуття навиків роботи в 

лабораторії, як навчальній так і виробничій. 

В середньому гуртківці виконують до 20 науково-дослідницьких і пошукових робіт, 

визначальними напрямами тематики яких є: 

- дослідження ефективності технологічних процесів обробки, переробки, зберігання 

зерно продуктів і харчової продукції; 

- дослідження ефективності різних способів обробки, зберігання сировини на якість 

готової продукції; 

- дослідження різноманітних режимів і параметрів технологічних процесів; 
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- дослідження факторів, які впливають на якість і вихід готової продукції; 

- дослідження якості різноманітних харчових продуктів; 

- дослідження  екологічних факторів; 

- оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства галузі; 

- вивчення і аналіз проблем в організації роботи підприємств; 

- дослідження з історії, краю, міста, району; 

- дослідження впливу окремих речовин на живі організми; 

- дослідження розвитку соціальної сфери ресторанного бізнесу, обслуговування 

споживачів; 

- психологічні дослідження; 

- розробка інформаційної бази тощо. 

Проведення фундаментальних досліджень, пошуків становить за мету дослідження для 

отримання нових знань, написання нових публікацій та практичного їх застосування на 

виробництві. 

Змістом дослідних і пошукових робіт є трудове, моральне, естетичне, екологічне, 

правове виховання. 

В коледжі розроблено перспективний план проведення науково-дослідницьких і 

пошукових робіт, а також щорічно розробляється календарний план виконання робіт, що дає 

можливість створити умови для безперервного процесу ведення досліджень. 

Результати власних наукових пошуків і досліджень студенти коледжу представляють 

щорічній науково-практичній конференції. 

Проведенню науково-практичної конференції передує велика організаційна робота та 

робота з підготовки презентацій проведених досліджень. Для участі у конференції 

запрошуються студенти коледжу, викладачі, представники підприємств та батьки студентів. 

Робота конференції проводиться двома секціями. Першою передбачаються доповіді 

студентів, що працювали в гуртках технічного, природничо-економічного напрямку. У 

другій секції підводять підсумки виконання пошукових робіт. Член організаційного комітету 

координують та керують роботою секцій. 

Доповіді студентів супроводжуються комп‘ютерними презентаціями, які розкривають 

мету, завдання, техніку і методику організації досліджень, висновки та пропозиції про 

отримання результатів. 

З метою підвищення якості дослідницьких  робіт викладачами коледжу розроблено 

методичні рекомендації щодо виконання роботи, в тому числі експериментальної частини, 

оформлення результатів дослідження. 

Дослідницькі роботи студенти виконують у лабораторіях коледжу, базових 

підприємств. 

Результати робіт, виконаних на базі виробництва носять рекомендаційний характер. 

Студентами розробляються рекомендації по удосконаленню технологічних процесів, 

покращенню умов праці тощо. 

Дослідження студентів-дослідників широко застосовуються у навчально-виховному 

процесі на теоретичних і практичних заняттях. Гуртківці із задоволенням виступають на 

виховних заходах, демонструючи результати соціологічних, статистичних, технологічних, 

екологічних досліджень. 

Виконання реальних дослідницьких робіт свідчить про співпрацю викладачів і 

студентів, тісний зв'язок навчального закладу з виробництвом, творчий підхід до 

навчального процесу. 

Значну дослідницьку роботу проводять студенти за індивідуальними завданнями в 

період технологічної та переддипломних практик. 

Також дослідницька робота проводиться на переробних підприємствах, де детально 

вивчається технологічний процес, досліджується ефективність окремих ланок 

технологічного процесу. 
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Таким чином впровадження в навчальний процес різних видів, організація та 

проведення  науково-дослідної та пошукової діяльності сприяє:  

- наближенню навчального процесу до конкурентної виробничої діяльності студентів; 

- розвитку творчого, технічно нового мислення майбутнього спеціаліста, який зможе в 

сучасних виробничих умовах забезпечити виробництво високоякісної продукції на основі 

використання власної техніки і технологій; 

- підвищенню науково-методичного рівня викладачів. Викладачі коледжу беруть 

участь в науково-практичних конференціях різного рівня. Тому науково-дослідницька і 

пошукова робота в коледжі стала кроком до самореалізації особистості викладачів та 

студентів.   
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ SOFT SKILLS 

ЯК ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  
Загалом люди отримують задоволення від взаємодії з іншими людьми.   

Якщо ви працюєте над проєктом, до якого залучено команду,  

то вміння взаємодіяти - надважливе, 

 а спілкування з іншими - найголовніший челендж. 

Ілон Маск 

Сучасний професіонал – це широко освічена людина, яка здатна швидко адаптуватися в 

нових умовах, працювати у команді, вести переговори, знаходити компроміс, аналізувати 

інформацію, збирати необхідні факти, формулювати думку, аргументувати тощо. На 

сьогодні ринок праці вимагає всебічно розвинутого фахівця, який вже на початку своєї 

професійної діяльності міг би забезпечити конкурентоспроможність. Тому особливе 

значення слід приділяти не лише професійним знанням фахівця зі спеціальності, рівню 

володіння теорією, а також його здатності дієво реагувати на вимоги ринку, безперервно 

займатися самоосвітою, вміти спілкуватися і брати відповідальність за результат власної 

діяльності.  

Саме «м‘які навички» (від англ. soft skills) дають можливість студентам професійно 

розвиватися, будувати кар‘єру, а згодом отримати роботу, поруч з цим і забезпечують підхід 

до вимог сучасності. Нині ставлення до розвитку м‘яких навичок змінилося, роботодавці 

стали вимагати окремих різноманітних знань і вмінь. Звертається увага на вміння креативно 

мислити, раціонально розподіляти свій час, спілкуватися з різними людьми, працювати в 

команді, і це привело до зміни навчальних програм і стандартів вищої освіти.  

Soft skills – це професійні, міжособистісні та внутрішньо особистісні навички, які 

дозволяють бути успішними у професійній діяльності. Сталого переліку, як і класифікації 

soft skills, не існує, оскільки для різних видів діяльності пріоритетними є різні види навичок. 

Однак, зазвичай у літературі превалюють три категорії м‘яких навичок [1, с. 240]:  

1. Соціально-комунікативні: комунікативні навички, міжособистісні навички, групова 

робота, лідерство, соціальний інтелект, відповідальність, етика спілкування.  

https://pidru4niki.com/70158/pedagogika/vidi_formi_naukovo-doslidnoyi_roboti_studentiv
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2. Когнітивні: критичне мислення, навички вирішення проблем, новаторське 

(інноваційне) мислення, управління інтелектуальним навантаженням, навички самоосвіти, 

інформаційні навички, таймменеджмент.  

3. Атрибути особистості і складові емоційного інтелекту: емоційний інтелект, чесність, 

оптимізм, гнучкість, креативність, мотивація, емпатія 

Основною технологією навчання, яка забезпечить ефективний розвиток soft skills є 

змішане навчання, що поєднує форми та методи навчання з використанням онлайн 

технологій. Одним з таких методів – є метод проєктів, який забезпечує спрямованість 

навчання на самостійну діяльність студентів, сприяє розвитку критичного мислення, 

особистісних навичок, вмінь самостійно застосовувати власні знання для вирішення завдань 

від реалізації проєкту до самоконтролю та самооцінки, орієнтуватися в інформаційному 

просторі. У змішаному навчанні важливо застосовувати різні форми організації освітнього 

процесу, серед яких: групова робота, яка здійснюється шляхом об‘єднання студентів у групи 

для виконання певних завдань; індивідуальна робота, яка здійснюється шляхом створення 

необхідних умов для виявлення та розвитку індивідуальних особливостей студента в процесі 

навчання на основі особистісно-діяльнісного підходу. 

Окремо слід згадати вміння критично мислити, а саме: аналізувати ситуацію, що 

склалася, робити корисні висновки та змінювати поведінку відповідно до середовища; 

важливою характеристикою сучасного працівника вважається емпатія, здатність відчувати, 

розуміти та аналізувати почуття та емоції інших людей. Не на останньому місці емоційний 

інтелект, позитивне світосприйняття, бажання дізнатися нове, вміння розв‘язувати проблеми 

творчо і нестандартно та прагнення до саморозвитку. 

Одним із дієвих методів формування soft skills є застосування інтерактивних методів 

навчання. Найбільш ефективним з таких є дискусія–обмін думками (особливий варіант 

організації обговорення проблеми, під час якого відбувається спочатку обмін думками у 

групі, а потім представник від кожної команди бере участь у публічній дискусії). Цей 

різновид дискусії не лише посилює активність всіх її учасників, а й формує навички участі у 

груповій роботі, спільному прийнятті рішень. Дискусія–обмін думками буде передумовою 

подальшого навчання студентів ведення дебатів, круглого столу, диспуту.  

До методів активного формування «м‘яких» навичок, зокрема навичок 

міжособистісного спілкування, належать ділові ігри, оскільки вони передбачають вирішення 

виробничих ситуацій, консультування споживачів, проведення нарад, максимально 

наближених до реальних умов виробництва. В діловій грі навчання відбувається у процесі 

спільної діяльності. Кожен розв‘язує своє завдання і виконує свою роль. Спілкування в 

діловій грі – це не тільки спільне засвоєння професійних знань, але й імітація комунікації 

людей у процесі роботи, це навчання спільній діяльності, умінням і навичкам співпраці.  

Застосування цього методу дозволило виявити такі позитивні ефекти: розвивається 

логічне мислення, здатність швидко та адекватно реагувати на поставлені питання, 

удосконалюється мовлення, уміння спілкуватися в колективі, формується усвідомлення 

належності до певного колективу, групи, що допомагає навчитися контролювати емоції, 

виявляти повагу до думки інших, навчає поважати членів колективу тощо. 

Надзвичайно важливим завданням, яке наразі стоїть перед фаховою передвищою 

освітою, є підготовка конкурентоздатних фахівців, спрямованих на професійну успішність. 

Тому основним шляхом формування soft skills є активна участь студентів в різних гуртках, 

спілках, громадських об‘єднаннях, наукових товариствах, студентському самоврядуванні. 

Така діяльність у різних студентських, молодіжних ініціативах допомагає вдосконалювати 

комунікативні навички та брати на себе відповідальність за рішення [4, 166].  

Таким чином, розвиток soft skills у сучасному світі стає дуже важливим компонентом 

освітньої програми, що дозволяє підготувати майбутніх випускників до ефективної 

професійної діяльності, зробить його конкурентоспроможним на ринку праці. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ  

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
Сьогодення характеризується прискореним прогресом технологій, зростанням 

транскордонної міграції, різновекторними демографічними тенденціями, докорінними 

змінами в структурі ринку праці. Змінюючи пріоритети у вимогах до компетентностей 

студентів, викладач  максимально наближає освітню галузь до світових стандартів, 

забезпечує конкурентоздатність випускників навчальних закладів на європейському ринку 

праці, їх мобільність.  

Постановка проблеми. Інновації, які впроваджуються в освітню діяльність, 

передбачають використання різних технологій навчання, які комбінуються відповідно до 

форми організації заняття, стилю діяльності педагога, особистісного досвіду. Зокрема в 

умовах дистанційної педагогіки значної популярності набули технології  змішаного (blended-

learning) навчання, самостійно направленого навчання, хмароорієнтованого та мобільного 

навчання, геймифікації, навчання у співробітництві [2].  

Умови дистанційного навчання підтверджують неухильні педагогічні істини, вчитель 

має бути готовим до глобальних змін, які відбуваються в освіті, володіти компетентнісним 

потенціалом навчальної дисципліни та методиками впровадження інноваційних технологій. 

Реалії сьогодення переконують, що використання новітніх інформаційних та інформаційно-

комунікаційних засобів, прийомів, форм навчання, SMART-технологій  дозволяє реалізувати 

зміст компетентнісно-розвиваючого навчання,  формувати мобільного спеціаліста.  

Метою статті  є аналіз  інноваційних технологій, педагогічних прийомів,  засобів, що 

забезпечують активізацію пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного 

навчання. 

Виклад основного матеріалу. Інтерес до навчання, ініціативність у навчальній 

роботі, пізнавальна самостійність, напруження розумових сил при розв'язанні поставленої 

пізнавальної задачі позитивно впливають на активність студентів у навчанні, створюючи 

сприятливі умови для розвитку їх навчально-пізнавальної діяльності. Проблемі формування 

пізнавальної діяльності присвячені  роботи  вчених  А. Алексюка, Ю. Бабанського, 

В.Давидова, В.Лозової, П.Підкасистого; вивченням структури процесу навчання займалися: 

Т. Ільїна, І. Ільясов, І. Лернер, В. Фоменко, В. Ягупов; процес управління навчально-

пізнавальною діяльністю молоді відображено в наукових працях: Є. Бєлкіна, Л. Клименко, Н. 

Тализіної, Ю. Щербаня; умови ефективної організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентської молоді розглядали: П. Автономов, В. Буряк, Л. Петренко, М. Скаткін, А. 
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Сорокін; форми та методи активізації навчально-пізнавальної діяльності знайшли 

відображення в працях М. Єнікеєва, В. Лозової, В. Онищука, Л. Степашко, І. Харламова, Т. 

Щукіної та ін. [3,4]. 

 Рибникова М.О  зазначає, що вкладання є мистецтво, а не ремесло – у цьому корінь 

учительської справи. Випробувати десять методів і обрати свій, передивитись десять 

підручників і не дотримуватись жодного неухильно - ось єдиний можливий шлях 

викладання. Весь час винаходити, вимагати, удосконалювати – ось єдиний курс 

учительського робочого життя… [4].  

Головним рушієм активізації пізнання студентів є викладач,  який систематично 

перебудовує, удосконалює прийоми, методи викладання та створює власну технологію, яка 

адаптована до конкретних умов праці і забезпечує формування висококваліфікованих, 

мобільних спеціалістів,  конкурентоспроможних на ринку праці, добре адаптованих в 

соціумі. 

Реалізуючи  змістовний компонент освітнього процесу викладачі навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації на основі власного досвіду і творчого потенціалу розробляють  

наскрізні  методики міждисциплінарної  взаємодії, які дозволяють сформувати ключові 

компетентності, інтегрувати знання та вміння з загальноосвітніх, природничо-наукових  і 

спеціальних  дисциплін; реалізувати функції майбутнього спеціаліста відповідно вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики.    Практика відкритих занять та різновекторних 

навчально-виховних заходів, обмін педагогічним досвідом з проблеми показує, що викладачі  

використовують добірку інтерактивних методик, серед яких:  

- технології корпоративного навчання; 

- проектні технології; 

- технології особистісно орієнтованого навчання; 

- технології продуктивного навчання,  

- проблемно-пошукові технології; 

- експериментально-дослідницькі технології; 

- інформаційно-комунікативні технології; 

-  тренінгові  та технології ситуативного навчання; 

- ігрові технології , серед яких навчальний КВЕСТ; 

- blended-learning технології; 

- SMART-технології, тощо .. 

До новітніх  методик  навчання, які практикують викладачі  коледжів належать: e-

learning;  m-learning; u-learning; f-learning; blended-learning [1,2].  

 Технологія змішаного навчання (blended learning) є найбільш ефективною на сучасному 

етапі розвитку освіти, оскільки продуктивно організовує час викладача і окремо взятого 

студента, активізує процес пізнання в умовах дистанційного  навчання; об‘єднує строгі 

формальні засоби навчання (робота в аудиторії) з неформальними (обговорення 

найважливіших аспектів навчального матеріалу за допомогою електронної пошти та 

інтернет-конференцій, навчання в гугл класах, дистанційне спілкування з використанням 

можливостей додатків Google). З іншого боку, це комбінування різних способів подання 

навчального матеріалу з використанням ІКТ. Педагогічні спостереження переконують, що 

електронна освіта є необхідною умовою становлення фахівця міжнародного рівня, 

забезпечує  розвиток творчої, дослідницької та креативної складової майбутнього фахівця, 

практикує  формування стійких  навичок роботи з технічними засобами та плавний перехід 

до SMART-технологій. 

Нормою сьогодення стали заняття з використанням мультимедійних презентацій, 

виготовлених в Microsoft PowerPoint. Однак, поряд зі звичними презентаційними 

технологіями у сферу освіти проникли технології сучасної креативної освіти: SMARTart, 

SMART Board, SMART Classroom, віртуальні лабораторії, «інтелект-тренінги», які 

дозволяють підвищити продуктивність розумової праці студентів «покоління гаджетів», 



55 

 

знайти кардинальні рішення багатьох нагальних педагогічних проблем і забезпечити 

підготовку інтелектуального рівня фахівців. 

Досвід роботи під час дистанційного навчання переконує, що активізація пізнання 

залежить від технічності його організації. Змішане навчання забезпечує умовний «місток»  

між педагогікою і технічними досягненнями.  

До переваг змішаного навчання можна віднести наступні аспекти:  

- продуктивна організація часу викладача і окремого студента; 

- індивідуалізація колективної роботи та можливість реалізації  

особистісного підходу при викладанні дисципліни, навіть дистанційно; 

- самостійне навчання, яке здійснюється як в аудиторіях, так і в режимі онлайн; 

- формування навичок з  конструювання віртуальної взаємодії; 

- підвищення якості комунікації між викладачем та студентом; 

- створення можливостей моделювання соціальної та професійної діяльності в 

режимі онлайн відповідно до програмового  забезпечення та інформаційно-технічних 

можливостей кожного учасника педагогічного процесу; 

- урізноманітнення форм та педагогічних прийомів організації заняття; 

- забезпечення швидкої адаптації майбутніх спеціалістів до  нових умов праці [1, 4]. 

Застосування технологій змішаного навчання висуває нові просторові та часові вимоги 

до структури дистанційного заняття. Щодо просторової організації, дистанційне навчання 

дає можливість вчитися, перебуваючи на будь-якій відстані від навчального закладу.  Проте, 

втрачається безпосередня комунікативна взаємодія учасників навчального процесу, що 

створює психологічні бар‘єри в педагогічному процесі. Застосовуючи змішане навчання, 

педагог нівелює психологічні аспекти педагогіки та технічності, забезпечує адаптацію 

особистості до інноваційного через зв‘язок з традиційним. 

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти поєднання традиційних освітніх технологій із 

засобами інформатизації суспільства є невід‘ємною складовою активізації пізнання. 

Компетентність учасників освітнього процесу в умінні вчитися забезпечує психологічну та 

соціальну адаптацію молоді в інформаційному суспільстві. 

Технологія змішаного навчання є продуктивною і створює психологічний базис для 

викладача і студентів до буферного  переходу в нові умови навчально-виховного процесу. 
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національного аграрного університету» 

 

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРАКТИКО - ОРІЄНТОВАНОГО ФАХІВЦЯ 
Підгoтoвка фахівців дo пoвнoціннoї прoфесійнoї самoреалізації в сучасних умoвах 

рoзвитку підприємств галузі з успішними  бізнес-прoцесами, нoвітніми технoлoгіями та 

висoкoю інфoрматизацією, вимагає   нoвих підхoдів дo інтеграційних звязків. Активна, 

зацікавлена праця, з висoкoю прoфесійнoю майстерністю та нoватoрським підхoдoм – саме 

такі вимoги дo випускників кoледжу висуває сучасне аграрне вирoбництвo. Все це 

забезпечується багатьма складoвими, але oснoвoю є інтеграція навчання і вирoбництва. 

Кooрдинатoр – ринoк праці. Кoнструювання oсвітніх технoлoгій, щo відпoвідають змінним 

вимoгам часу, є oснoвним завданням управління прoцесами навчання. Це дoсягається 

шляхoм вдoскoналення як фoрм, і змісту прoцесу навчання, так і технoлoгій підгoтoвки дo 

прoфесійнoї діяльнoсті; пoшуку мoжливoстей oрганічнoгo пoєднання та взаємoузгoдження 

традиційних метoдів реалізації освітньoгo прoцесу з нoвими метoдами йoгo інтенсифікації й 

активізації, щo забезпечують фoрмування неoбхідних якoстей майбутньoгo фахівця. Важлива  

рoль у цьoму прoцесі відвoдиться практичній підгoтoвці, адже сучасне виробництво 

потребує практико-зорієнтованого фахівця. Практична підгoтoвка студентів спрямoвана на 

фoрмування у випускників здатнoсті перетвoрювати набуті практичні вміння та навички на 

викoнання прoфесійних функцій. Враховуючи стан розвитку аграрного сектору економіки та 

опираючись на результати дослідження вчених у галузі практичної діяльності фахівців, було 

сформульовано основні загальні вимоги до практичної підготовки фахівців: 

•  максимальне  наближення практичної підготовки до виробництва; 

• готовність до постійного поглиблення своїх знань, удосконалення практичних 

навичок; 

•  швидке адаптування до змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища у 

фаховій діяльності; 

•  готовність до роботи з новою технікою, до впровадження прогресивних технологій; 

•  здатність до адаптування в умовах, що постійно змінюються у виробничій діяльності; 

• готовність до зміни профілю діяльності, не пов'язаної з отриманою раніше фаховою 

підготовкою; 

•  зорієнтованість на інтеграційний характер діяльності; 

• універсалізація фахівця з широким спектром можливостей шляхом отримання 

первинних знань і умінь та готовності до поглибленого вивчення певних сфер діяльності; 

• зорієнтованість на перспективи розвитку виробництва, науки, суспільства, 

враховування системи економічних відносин; 

•  сформованість потреби до самовдосконалення; 

•  пріоритетність виробничо-організаторських функцій у загальній структурі 

професійної діяльності спеціаліста; 

•  володіння методами та формами організації праці, прищеплення сумлінного 

ставлення до виконання кожного завдання [3, ст.7]. 

Фoрмування якісних практичних вмінь забезпечується на oснoві пoєднання інтересів 

вирoбництва і навчання, приведення змісту навчальних програм дo практичних пoтреб 

вирoбництва. Згіднo з навчальним планом підготовки фахівців зі  спеціальнoсті   181 

«Харчові технології» oрганізoвується прoхoдження кoмплексу навчальних та виробничих 

практик. Зміст та завдання кoжнoгo виду практики визначенo  з врахуванням сучасних 

дoсягнень науки і вирoбництва. Студенти викoнують прoграмні вимoги практичнoї 

підгoтoвки, керуючись наскрізнoю та рoбoчими прoграмами практики, зміст яких 
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дoпoвнюється та oнoвлюється прoвідними викладачами циклoвoї кoмісії спеціальних 

дисциплін.   

Врахoвуючи стратегічні напрямки рoзвитку фахової oсвіти щoдo ствoрення сучасних 

механізмів забезпечення якoсті підгoтoвки фахівців, в кoледжі запрoвадженo нoві підхoди дo 

прoфесійнo-практичнoї підгoтoвки фахівців: практичне навчання з максимальнoю 

oрієнтацією на вирoбництвo. 

Для пoсилення практичнoї спрямoванoсті навчання студентів на базі навчальнo-

вирoбничих oб‘єктів кoледжу ствoренo навчальнo-вирoбничий підрoзділ. Викладачі циклoвoї 

кoмісії спеціальних дисциплін удoскoналюють oрганізаційну фoрму прoведення навчальних 

практик, підпoрядкoвують характер та зміст рoбoти студентів-практикантів на здатність 

перетвoрювати набуті знання в уміння, щo є більш важливим у вихoванні кoмпетентнoї 

oсoбистoсті, адаптoванoї дo реальнoгo стану діяльнoсті підприємств, власнoї 

підприємницькoї діяльнoсті.  

Фoрмування прoфесійних навичoк техніка–технoлoга із застoсуванням прoектних 

технoлoгій навчання [4, ст.22] дає змoгу набути студентам прoфесійних здібнoстей, 

неoбхідних фахівцям в прoцесі трудoвoї діяльнoсті з викoнання ключoвих кoмпетенцій 

техніка – технoлoга, фoрмує висoку технoлoгічну грамoтність.  

Реалізація технoлoгії ігрoвoгo навчання для фoрмування прoфесійних кoмунікативних 

умінь студентів у прoцесі навчання, навчання прoфесійнoї кoмунікації в ігрoвих ситуаціях 

змoдельoванoгo прoфесійнoгo спілкування забезпечується під час диференційoваних заліків з 

вирoбничих практик.  

Запрoваджуються інтерактивні фoрми йoгo прoведення, такі як вирoбнича кoнференція, 

презентація професійного резюме, де реалізується  інфoрмаційнo - кoмунікативні технoлoгії 

підгoтoвки кoмпетентнoгo спеціаліста на oснoві імітаційнoгo мoделювання реальних 

механізмів та прoцесів, фoрмування прoфесійнoї самoстійнoсті у вибoрі рішень ефективнoгo 

рoзв‘язання типoвих і нетипoвих вирoбничих завдань, дoлучення дo ділoвoгo 

співрoбітництва, активнoї рoзумoвoї діяльнoсті, рoзкриття індивідуальних oсoбливoстей. 

Бізнес визначає, яким бути спеціалістoві, кoтрий працюватиме на кoнкретнoму 

рoбoчoму місці. Гoлoвним напрямкoм рoбoти залишаються прямі кoнтакти, ділoве 

співрoбітництвo та партнерствo з сучасними пoтужними підприємствами галузі. Форми 

співпраці: прoведення практичних занять, навчальнoї та виробничої практики в умoвах 

вирoбництва, бінарні заняття на вирoбництві. Викладачі циклoвoї кoмісії спеціальних 

технологічних дисциплін пoстійнo підвищують фахoвий рівень шляхoм стажування на  

сучасних підприємствах галузі, щo дoзвoляє викладати спеціальні дисципліни у тіснoму 

зв‘язку з вирoбництвoм. 

Викладачі пoстійнo співпрацюють із фахівцями базoвих підприємств для визначення  

рівня практичнoї сфoрмoванoсті випускників. А саме: 

- працівники базoвих підприємств залучаються дo участі у рoбoті кваліфікаційних  

кoмісій з присвoєння рoбітничoї прoфесії  ; 

- включення працівників базoвих підприємств дo складу журі кoнкурсу прoфесійнoї 

майстернoсті «Кращий технoлoг»; 

- участь у складі кoмісії з прoведення диференційoваних заліків з практики, які 

oбіймають керівні пoсади; 

- участь прoвідних спеціалістів у підсумкoвих кoнференціях з вирoбничих практик; 

- залучення випускників кoледжу, які успішнo працюють на  вихoвні гoдини та 

тематичні вечoри; 

- збір відгуків прo рівень теoретичнoї та практичнoї підгoтoвки студентів під час 

керівництва викладачами вирoбничoї практики на підприємствах. Такий фoрмат співпрації - 

самий ефективний, який дoзвoляє підкoректувати зміст підгoтoвки фахівців дійснo 

відпoвіднo дo вимoг рoбoтoдавця. Ситуація на ринку oсвітніх пoслуг не дасть жoднoї 

мoжливoсті навчальнoму закладу ухилитися від вирішення самoгo гoлoвнoгo завдання: як 

краще oрганізувати освітній прoцес. Майбутнє – за мoлoдими й завзятими, тoму oвoлoдіння 
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прoфесією – найшвидший шлях дo самoреалізації й утвердження на власнoму трудoвoму 

шляху. 
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АКТУАЛЬНІ ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ 

МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ - НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
Першочерговими завданнями сучасної математичної освіти у старшій профільній школі 

відповідно до положень, проголошених Державним стандартом загальної середньої освіти, є 

оволодіння старшокласниками конкретними знаннями та уміннями з математики, 

формування стійкого інтересу учнів до математики, підготовка до подальшого навчання 

протягом життя та до майбутньої професійної діяльності. 

Науковці у всіх галузях використовують знання основ оцінки наукових досліджень - що 

потребує хоча б основ статистики та аналізу даних. Погані знання математики призводять до 

цікавого ефекту абсолютизації чисельних показників без розуміння їхньої сутності, і 

абсурдних висновків.  Навіть історикам та філологам потрібні хоча б основи статистики, 

справжня гуманітарна освіта для переважної більшості спеціальностей неможлива без 

пристойних знань з математики.  

У системі освіти математика втратила роль бар‘єру для подальшого навчання, доступу 

до керівництва та відповідальних посад для тих, хто зовсім не хоче і не може вчитись, не 

вміє думати та приймати раціональні рішення. Це значно знижує якість управління, 

стратегічного планування, прийняття рішень, експертної оцінки - на особистому, і на 

державному рівні. Результатом цього є в тому числі й неякісне будівництво, і масова участь 

населення у різних фінансових аферах. Некомпетентні люди твердо впевнені у своїй 

компетентності, приймають нераціональні та безвідповідальні рішення, просувають інших 

некомпетентних людей та принижують компетентних, репродукують та культивують 

невігластво на наступних рівнях та в наступних поколіннях.  

З катастрофою в навчанні математиці змирилося і суспільство - більшість батьків 

твердо впевнені, що математика взагалі нікому не потрібна бо самі батьки її не 

використовують (а як можна використовувати те, чого не знаєш?), видатні успіхи кількох 

школярів на рік сприймаються як ознака успішності всієї системи освіти.  

Разом з тим карантинні обмеження, а згодом і війна позбавили можливості учасників 

освітнього процесу повноцінно спілкуватися під час аудиторної роботи, замінивши живе 

спілкування дистанційними формами та методами організації навчального процесу.  

Більше половини українських учителів запевняють, що дистанційне навчання 

неґативно вплинуло на знання учнів та студентів, зокрема, діти не повністю засвоюють 
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математику, іноземну мову та хімію, фізику. Про це свідчать дані опитування педагогів, 

учнів та їхніх батьків, проведеного Державною службою якості освіти в Україні.  

Здавалось би, у викладачів з‘явились нові досить цікаві та сучасні інструменти для 

проведення занять, унаочнення та ілюстрації, кращі можливості для поточного та 

підсумкового оцінювання, новітні прийоми організації навчання, освітні платформи для 

індивідуальної та групової роботи. Але успішність здобувачів освіти погіршилась. В чому 

причини негативної динаміки?   

По-перше, невизначеність і нервозність в суспільстві негативним чином впливає і на 

молоде покоління. Втрата впевненості у безпеці, матеріальна нестабільність  відсуває на 

другий план всі інші потреби сучасної людини. Спочатку загроза захворіти смертельною 

хворобою, а згодом страх потрапити під обстріли, ракетні удари  чи під окупацію загострили 

у суспільстві необхідність забезпечити спочатку безпеку та найважливіші життєві потреби.  

По-друге, попри всі гарні якості і можливості сучасних освітніх платформ, 

дистанційних форм і методів роботи, вони зводять до мінімуму живе спілкування, зворотній 

зв‘язок між учасниками навчального процесу. Лише самим вмотивованим та зацікавленим  

здобувачам освіти під силу організувати своє навчання таким чином, щоб рівень знань не 

постраждав. Середньостатистичний студент чи учень не буде надмірно працювати для 

оволодіння  незрозумілим матеріалом. Засвоєно буде лише те, що більш-менш зрозуміло. 

Прогалини в знаннях з часом під час інтеграції тем  будуть лише накопичуватися. Діти - це 

люди, які іноді хворіють, а навіть один пропущений урок з математики може унеможливити 

подальше навчання, дитина припиняє розуміти весь подальший матеріал. 

По-третє, цифровізація світу привела до того, що практично більшість часу ми 

проводимо в смартфоні, айфоні, айпаді, працюючи із інформацією. Смартфон став засобом 

отримання  навчальної та корисної інформації, заробітку, створення іміджу, комунікації та 

інше. Тому не дивно, що  для молоді властива певна втомлюваність під час роботи з 

комп‘ютером, планшетом, телефоном. Вже не зважаючи  на те, що діти порушують всі  

санітарні норми, які стосуються часових рамок використання гаджетів протягом дня.  

По-четверте, не менш важливим для організації навчання є матеріальна складова 

учасників процесу. Ще під час карантину, пов‘язаного із захворюваннями на ковід, багато 

батьків скаржилися на неможливість забезпечити робоче місце для  здобувача освіти на 

дистанційному навчанні через брак коштів на відповідні гаджети та наявність  якісного 

Інтернету. Під час війни ці проблеми значно загострилися, адже достаток громадян 

зменшився, перебої зі світлом та Інтернетом стали дуже частими і тривалими.  

Дослідження виявило, що й не всі вчителі мають техніку та швидкісний Інтернет для 

проведення дистанційного навчання. Педагоги початкової школи краще забезпечені 

робочими комп‘ютерами/ноутбуками (85 % у містах і 87 % у селах), ніж їхні колеги у базовій 

і старшій школі (67 % у містах і 52 % у селах). Щонайменше, третина учнів у селах не має 

засобів для навчання онлайн. 39 % молодших школярів і 29 % старшокласників 

користуються ґаджетами разом із батьками або братами чи сестрами. 

Можливо можна назвати ще дуже багато чинників на користь погіршення знань з 

математики та інших точних наук. Але освіта завжди намагалась не лише констатувати 

проблеми, але і вказувати шляхи до їх вирішення. Звичайно, в державі має бути спочатку 

забезпечено безпеку всіх учасників освітнього процесу. Решта викликів освітня галузь здатна 

подолати, використовуючи всі напрацьовані за останні роки  підходи та методики.  
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СИСТЕМА ВИКЛАДАННЯ  ІСТОРІЇ В КОЛЕДЖІ 
(з досвіду роботи) 

У концепції розвитку  освіти на сучасному етапі підкреслюється, що стрижнем освіти 

ХХI  століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і 

саморозвитку,  вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 

використовувати набуті знання і вміння для творчого розв‘язання проблем. Тому 

визначальними на сучасному етапі розвитку стають такі риси особистості: активність, 

самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін у суспільстві.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти діяльність педагогів має набути нових 

ознак, стати різноманітнішою, більш варіативною, такою, що враховує потреби, можливості і 

психологічні особливості студентів. 

У сучасному навчально-виховному процесі застосовуються різноманітні методики, 

технології, форми організації навчальної діяльності, зокрема, традиційні (пасивні, активні) та 

інноваційні (інтерактивні) методики. 

Три основні проблеми стоять перед викладачами при підготовці до занять: чого 

навчати? для чого навчати? як навчати? Найбільш важливою є проблема як навчати, щоб 

отримати максимальну віддачу? Які методи, засоби і методи навчання вибрати, щоб реально 

розвивати активного, відповідального, компетентного спеціаліста? 

Як включити студентів у активну співпрацю в навчальному процесі, забезпечити 

максимальну зацікавленість їх у результатах навчання. Як крім спеціальних знань передати 

студентам здібності, можливості до комунікативності, розуміння необхідності адекватного 

включення його в працюючий колектив. 

В цих умовах однією з найважливіших рис викладача є його уміння організувати 

взаємодію зі студентами, спілкуватися з ними та керувати їх діяльністю. 

Успіх у роботі прийде, якщо викладач, плануючи свою роботу буде опиратися на такі 

основні моменти, як пробудження у студентів творчого ставлення до дисципліни, 

використання активних форм і методів навчання, які мають багато переваг. 

Досвід роботи показує, що найбільш ефективним за результатами є взаємодіюче 

навчання. 

В основі його лежать такі напрямки: 

- необхідність викладачу, як організатору навчального процесу, зробити кожного 

студента – активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;  

- взаємне інформаційне збагачення. При цьому  необхідно організувати навчальний   

процес   таким   чином,   щоб   його   учасники   мали   можливість обмінюватися 

одержаною інформацією та своїм життєвим досвідом. 

Викладач у цих умовах має бути ненав‘язливим організатором і керівником навчальної 

діяльності студентів, повинен бути готовим до будь-яких запитань, корекції цілей і змін 

засобів спільної роботи в ході навчальної діяльності з боку тих, хто навчається та 

здійснювати підсумкову оцінку діяльності студентів. Для викладача головним має бути, щоб 

робота кожного студента, у першу чергу була адресована всім членам групи, а вже потім 

йому. 

Викладач коледжу у своїй роботі використовує власну модульно-рівневу систему 

навчання, яка є найбільш ефективною при чотирьох бальній системі оцінювання, що 

використовується в коледжі. 

Методика даної система ефективна тим, що дозволяє поєднувати традиційні і 

нетрадиційні методи навчання. Так традиційні – репродуктивні методи навчання (лекції, 

семінари) активізуються продуктивними методами навчання. Це випереджувальні завдання, 
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що дають можливість включати студентів у діалог, дискусію під час лекцій, використовувати 

на лекціях експромт-ситуації, роботу студентів в парах, малих групах. «мозковий штурм». 

Одним із пріоритетних напрямків нового педагогічного мислення й нового погляду на 

заняттях та весь навчальний процес є зміна в поглядах на  студентів як на суб‘єкт виховання 

та на сам процес навчання. Особистість студента ставиться в центрі навчального процесу, що 

вимагає від викладача переосмислення мети й завдань занять, знову ж таки з позицій 

студентів. Звідси все частіше виникає потреба ставити студентів у позицію дослідників-

першовідкривачів історичних подій, вчити їх спостерігати й аналізувати історичні процеси, 

вміти їх обґрунтовувати  і пробуджувати  цікавість й потяг до ще не розв‘язаних проблем, з 

якими вони можуть зустрітися в майбутньому. 

Семінарські заняття носять рівневий характер і включають три рівні завдань. 

I  рівень – модуль знань (оцінка 3 бали). Це знання студентами основних дат, 

особистостей, історичних термінів та понять. 

II  рівень – модуль умінь (оцінка 4). Це уміння студентів працювати з картою,   

характеризувати  та  порівнювати   історичні   факти,   події,   процеси, самостійно добувати 

історичну інформацію. 

III   рівень – творчий  модуль  (оцінка  5).  Це  Застосування  студентами набутих знань 

та умінь для практичної діяльності, знаходити тенденційність в інтерпретаціях історичних 

подій і протидіяти впливу неправдивої інформації, розуміти, що події можуть мати декілька 

– трактувань, відстоювати власну точку зору та поважати чужі  думки.  Обґрунтовувати  

проблемні  завдання.  

Наприклад: 

- Чому російський  царизм,  руйнуючи  неодноразово   Січ.   потім  знову дозволяв їй 

відроджуватися? 

- Чому «холодна війна» не переросла в третю світову війну? 

- Перебудова — це вдосконалення чи руйнування? 

На заняттях з історії в коледжі використовуються також навчально-пізнавальні та 

творчі проекти, рольові ігри, семінари, кросворди. 

Усі вище згадані методи навчання спрямовані на розвиток у студентів культури 

спілкування і формування особистості, яка володіє технологіями творчого саморозвитку, 

самовдосконалення, креативним потенціалом. 

Слід зазначити, що використання активних форм навчання під час вивчення історичних 

дисциплін в коледжі буде ефективним, якщо зміст навчального процесу переплітатиметься з 

майбутньою професійною діяльністю студентів. 

Потрібно слідкувати, щоб студенти розвивали і удосконалювали не лише знання з 

історії, а й могли пов'язувати їх з майбутньою професійною діяльністю. 

Досвід провідних викладачів по впровадженню власно розроблених технологій та 

систем навчання вивчається молодими викладачами з метою підвищення свого фахового 

рівня та удосконалення педагогічної майстерності. 

 

Максімова І.М.,  кандидат технічних наук 

Галущак Л.Б., методист 

ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний 

фаховий коледж Вінницького національного  

аграрного університету» 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ  МЕТОДОМ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Як і раніше, найпотужнішим джерелом отримання хімічних знань є експеримент. 

Неможливо уникнути чи замінити візуалізацією процес, коли здобувач освіти власноруч 

отримує речовину, спостерігає за перебігом реакцій, робить висновки, планує дослідження, 

поринає у власні відкриття. З першого курсу готуємо студентів поетапно, самостійно 
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працювати за інструкцією, спостерігати та словесно описувати побачене, а також 

порівнювати з набутими знаннями, робити власні висновки. Тож на старших курсах маємо 

картину, коли здобувачі освіти працюють майже без вказівок, дехто – за власним планом 

розв‘язує задачі хімічного експерименту. 

Але найширше використання цей метод знайшов саме в процесі виконання 

лабораторних робіт. Лабораторні роботи в курсі хімії мають велике освітнє і виховне 

значення. У процесі проведення дослідів студенти переконуються в об'єктивності хімічних 

законів і отримують уявлення про методи, що застосовуються в наукових дослідженнях з 

хімії. Виконання лабораторних робіт сприяє більш глибокому засвоєнню здобувачами освіти 

хімічних законів, прищеплення умінь і навичок у поводженні з вимірювальними приладами, 

привчає свідомо застосовувати знання в житті. Правильно організовані лабораторні заняття 

активізують думку здобувачів освіти, привчають їх самостійно шукати відповідь на 

поставлене питання експериментальним шляхом. 

При проведенні демонстраційного експерименту можна переслідувати різні цілі: 

спостереження того чи іншого явища або властивостей речовин, перевірка висунутої 

гіпотези, виявлення хімічних закономірностей і перевірка отриманих з них результатів. 

Демонстрація йде не за принципом «подивися – запам’ятай», а за принципом 

«подивися – поясни – запам’ятай». За такого проведення дослідів пізнавальна 

самостійність, активність здобувачів освіти, їх зацікавленість у роботі на занятті, безумовно, 

підвищується. Описаний метод, звичайно, не єдиний у навчанні  здобувачів освіти умінню 

спостерігати, мислити самостійно доходити висновків. 

Демонстраційні досліди  потрібно проводити у формі  дослідження. У разі постановки 

пізнавального завдання та в процесі бесіди, що супроводжує дослід, здобувачі освіти не 

одержують від викладача готових відповідей. Питання викладач ставить так, щоб вони 

розмірковували, порівнювали шукане з відомим, аналізували явища, знаходили шляхи 

розв‘язання поставленої задачі. 

Завдання підвищення активності і самостійності  здобувачів освіти потребують 

перегляду практики проведення занять з ними. На позааудиторних заняттях немає 

необхідності обмежувати час, відведений для експериментальної роботи. Здобувач освіти, 

який виявив цікавість до однієї з тем курсу хімії, повинен мати можливість для продовження 

занять з питань, які його цікавлять. Дуже часто найбільш підготовлені до проведення 

експерименту студенти, не виявляють цікавості до виконання лабораторних робіт. Теорія їм 

зрозуміла, і у них не викликає сумнівів, що спостереження і вимірювання дадуть результати, 

які передбачає теорія.  

Навіщо перевіряти очевидне? Мета викладача в цьому випадку полягає в тому, щоб 

зробити хімічний експеримент привабливим. Зробити це можливо за рахунок підбору для 

таких здобувачів освіти нестандартних завдань творчого характеру. 

Перший варіант завдання творчого характеру - постановка нової лабораторної роботи. 

Хоча при цьому здобувач освіти виконує майже ті ж самі дії і операції, характер його роботи 

істотно змінюється, бо він це робить першим. Результат, який буде отриманий, є невідомим 

не тільки йому, але і викладачу. По суті, перевіряється не хімічний закон, властивість або 

формула, а здатність студента до постановки та виконання хімічного експерименту.  

Для досягнення успіху може бути необхідним вибрати один або кілька варіантів 

постановки досліду, і, виходячи з можливостей кабінету хімії, підібрати ті прилади, 

реактиви, обладнання, які найбільше підходять для проведення експерименту. При виконанні 

такого завдання, крім елементів творчості, істотним для здобувача освіти є цікавість 

викладача до отриманих результатів, а також обговорювання отриманих результатів. 

 Не завжди і постановка нової лабораторної роботи є привабливою для деяких 

здобувачів освіти. Таким вихованцям можна запропонувати індивідуальні завдання 

дослідницького характеру. Безумовно, визначення цих завдань як дослідних, носить злегка 

умовний характер, бо можливості кабінету хімії і рівень підготовки здобувачів освіти навіть 

на ІІІ курсі роблять завдання проведення хімічних досліджень важким для виконання. Тому 
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до дослідницьких треба відносити ті завдання, в яких здобувач освіти може відкрити для 

себе нові, невідомі для нього закономірності, або для вирішення яких він повинен зробити 

якісь винаходи. Таке самостійне відкриття відомого у хімії закону не є простим повторенням 

відомого. Це відкриття для здобувача освіти є об'єктивним доказом його здатності до 

самостійної творчості, яка дозволяє йому придбати необхідну впевненість у своїх силах і 

здібностях. 

Реалізація проблемно–пошукової, науково-практичної та експериментальної роботи на 

заняттях і в позаурочний час сприяє не тільки пізнанню природи, а також вчить здобувачів 

освіти духовних цінностей, розвиває їх творчий потенціал, виховує глибокі естетико-

патріотичні почуття, формує потребу в захисті і поліпшенні довкілля. 

 З метою підвищення активності здобувачів освіти на заняттях використовуємо 

імітаційні технології – ігрові та дискусійні форми організації заняття. Такі завдання 

сприяють розвитку: мислення, просторових уявлень, уміння встановлювати причинно-

наслідкові зв‘язки, робити висновки, інтегрувати та синтезувати інформацію.  

Наприклад, на основі теоретичного положення здобувачі освіти роблять наукові 

припущення  про те, якими фізико-хімічними властивостями буде володіти той чи інший 

процес, та за допомогою експерименту здійснюють перевірку висунутих припущень і 

гіпотез. 

Висновки 

Специфіка викладацької діяльності полягає в тому, що педагог поставлений перед 

необхідністю творчо взаємодіяти із здобувачами освіти і творчо перетворювати їх. Таким 

чином, творчість – неодмінна умова педагогічного процесу, об‘єктивна професійна 

необхідність у діяльності викладача, яка набувається викладачем в процесі праці, в процесі 

оволодіння педагогічною майстерністю. Щоб навчити здобувачів освіти творчості сам 

викладач повинен працювати творчо. Особливістю педагогічної творчості є те, що це 

завжди співтворчість. Вона тісно пов‘язана і злита із творчістю всього педагогічного 

колективу, а також кожного здобувача освіти особисто. Один із основних партнерів 

викладача по творчості – студент, надзвичайно складний, неповторний, динамічний. 

Розумову діяльність здобувачів освіти активізуємо логічними завданнями та 

проблемними ситуаціями, пов‘язаними зі встановленням причинно-наслідкових зв‘язків. 

Особливо цікавою є ця практика під час проведення лабораторних робіт, коли здобувачі 

освіти самостійно описують досліди та дають їм теоретичне обґрунтування, знаходять 

відповіді на поставлені запитання, самі розв‘язують творчі завдання або задачі. Для цього 

кожному здобувачу освіти необхідно забезпечити оптимальний темп навчання, а також, 

згідно з його здібностями та особистими якостями, повний рівень завдань. Звідси випливає 

необхідність у різного характеру допомозі викладача: для одних – це лише епізодична 

допомога коригувального характеру, а для інших – систематична. Зі свого боку, викладач 

намагається постійно стежити за успіхами здобувачів освіти у навчанні та коригувати їх 

навчальну і пізнавальну діяльність як на заняттях, так і під час консультацій. 
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Науковий керівник: викладач математики 

Долян К.В. 
ВСП "Вінницький фаховий коледж  
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МАТЕМАТИКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА 
Особливого значення сьогодні набуває інноваційна освітня діяльність, спрямована на 

формування соціально активної особистості. Сучасний освітній процес орієнтований на 

розвиток творчої, інтелектуальної, моральної та фізично здорової особистості, здатної до 

успішної соціалізації в суспільстві.  Питання ефективної взаємодії між викладачем, 

студентами та батьками ніколи не втрачало своєї актуальності. А нині, коли в українській 

освіті відбуваються такі шалені зміни, виникла потреба у нових підходах до навчання й 

виховання майбутнього покоління. 

В урядових документах сказано, що нова школа має працювати на засадах педагогіки 

партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між викладачем та 

студентом, тому що всі об‘єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та 

зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, 

відповідальними за результат. Для реалізації ідей педагогіки партнерства можливе 

використання  двох шляхів: по-перше, шлях «Віддавши серце дітям". Викладач наближається 

до дитини за рахунок великої любові і поваги до неї, "схиляється до її рівня". По-друге, шлях 

«Розподіл функцій викладача та студента і організація їхньої співпраці». У функції 

викладача входить ретельно підготувати вдома для дитини навчальне завдання, продумати в 

деталях хід його вирішення. Функція студента – на добровільних засадах прийняти 

запропоноване викладачем завдання і самостійно його вирішувати. У такому випадку обидва 

учасники навчання і виховання – викладач і студент – рівноправні, вони – суб'єкти 

діяльності. 

Для того, щоб освітнє середовище сприяло самореалізації кожного студента, свою 

роботу на заняттях математики викладач спрямовує на те, щоб кожен студент міг: 

- розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання; 

- поповнити знання у сферах, які цікаві студенту й розкривають перед ним нові 

горизонти пізнання; 

- радіти навчанню й поважати освіту; 

- розвинути свій емоційний інтелект; 

- отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку; 

- зберегти й зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров‘я; 

- сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку 

та самореалізації всіх учасників освітнього процесу. 

Робота з студентами будується на використанні у викладанні нових підходів, які 

переносять акцент не на накопичення знань, а на формування технологій розумової праці. 

Співпраця викладача та студента, партнерство на занятті, спільний процес пізнання і 

відкриттів, постійне створення ситуації успіху – ось складові самореалізації студента в 

освітньому середовищі. Треба прагнути, щоб підліток не тільки володів сумою знань зі 

шкільних предметів, але й усім досвідом демократичних стосунків у суспільстві, навичками 

управління собою, своїм життям у колективі, вмів брати відповідальність за свою діяльність. 

Для цього вектор діяльності спрямовує викладач на виховання готовності кожного студента 

до вирішення власних завдань, визначення свого місця в житті, успішного розвитку і 

реалізації своїх нахилів і інтересів. 

Для того, щоб визначити ефективність ідеї розвитку стосунків партнерства як 

найпродуктивнішої системи взаємин в умовах педагогічної взаємодії, користуємося 

критеріями: відкритість, тобто практично повна відсутність маніпуляцій за умови ясності 

цілей дій обох сторін; право на автентичність кожного учасника педагогічної взаємодії; 
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можливість задовольняти основні міжособистісні потреби в процесі спільної діяльності та 

спілкування; рефлексивний аналіз власної поведінки в контексті соціальної поведінки інших 

суб‘єктів та ін. 

 Викладач повинен виступати у новій ролі фасилітатора (той, хто підтримує дитину в 

її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає);  ролі тьютора 

(той, хто індивідуально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує 

освітню діяльність організовує рефлексію). На  заняттях математики основна увага 

приділяється методам і прийомам виховання та навчання на засадах гуманізму й творчого 

підходу до розвитку особистості. На кожному занятті  панує  атмосфера доброзичливості, 

ґрунтовної співпраці, взаємоповаги. З студентами викладач намагається бути щирими, 

справжніми, тобто собою, у відповідь отримує довіру і партнерські стосунки. Щоб викликати 

довіру, треба навчитися слухати дитину, не критикувати її, а намагатись зрозуміти, чому 

саме так вона думає. Сьогоднішні діти позбавлені уваги батьків, тож  викладачам треба 

знаходити час, щоб вислухати дитину, порадіти або поспівчувати їй, дати слушну пораду. 

З метою створення на занятті сприятливих умов для збереження духовної рівноваги 

дітей, активізації ініціативи та їхнього творчого самовираження використовуються  методи, 

які дозволяють студентам бути суб‘єктами діяльності:  

- методи вільного вибору (вільна бесіда, вибір дії, засобів, прийомів взаємодії, вільна 

творчість тощо); 

- активні методи (студенти в ролі викладача «навчаючи – учусь», обговорення в групах, 

рольова гра, дискусія та інші); 

- методи, спрямовані на самопізнання та розвиток інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, 

самооцінки, взаємооцінки тощо. 

Той факт, що навчально-виховний процес у коледжі не завжди досягає необхідних 

результатів, пояснюється не стільки відсутністю мотивів до навчання в студентів, скільки 

недостатньою підготовленістю студентів і викладачів до організації педагогічної взаємодії 

учасників навчально-виховного процесу. Ось чому так важливо, щоб у коледжі всі, хто 

причетний до організації навчально-виховного процесу (керівники, педагоги, студенти, 

батьки), співпрацювали. 

Отже, якість освіти прямо залежить від ефективної взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу. Адже педагогіка партнерства – важлива форма співпраці, оскільки сприяє 

створенню атмосфери, в якій найкраще розкривається потенціал кожного студента, 

формується його ініціативність і креативність. І саме завдяки педагогіці партнерства такі 

поняття, як толерантність, співчуття та свобода вибору мають стати ключовими для нашого 

суспільства. Маємо надію, що незабаром кожен навчальний заклад Україні стане осередком 

співпраці та порозуміння. 
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Гаїна Тетяна Іванівна 

викладач  

ВСП “Могилів-Подільський  

технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ” 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Вступ. Інтеграція – є однією з найактуальніших інновацій, яка здатна вирішити 

чисельні проблеми освіти. Ідея інтеграції змісту навчання в єдину цілісну систему з метою 

підготовки фахівця нової формації є досить привабливою і перспективною, яка диктується 

умовами ринку праці.  

Сьoгoдні ефективність, успіх і кoнкурентнoздатність підприємства визначає дoбре 

навчений,  правильнo oрганізoваний і вмoтивoваний персoнал. В умoвах інфoрматизації 

вирoбництва пoсилюються вимoги дo кваліфікації фахівців, їх здатнoсті дo 

пoліфункціoнальнoсті. Oсoбливo зрoстає значення кoнцептуальних навичoк, а саме: 

вoлoдіння аналітичними здібнoстями, інфoрмаційна сприйнятливість, кoмунікабельність, 

навченість, інтелект, здатність самoстійнo приймати рішення [2]. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний спеціаліст пoвинен бути кoмпетентним, тoбтo 

вoлoдіти кoмплексoм знань, умінь, здібнoстей, дoсвідом та oсoбистісними якoстями для 

здійснення певнoгo виду діяльнoсті в суспільстві. Кoмпетентнoсті – це замoвлення соціуму 

на підгoтoвку йoгo грoмадян, це вимoги ринку праці дo фахівців. Рівень oсвітньo-

кваліфікаційнoї підгoтoвки мoлoдших спеціалістів пoвинен відпoвідати oчікуванням і 

пoтребам oсoбистoсті, держави, суспільства [1].  

Для підгoтoвки кoнкурентнoздатнoгo фахівця в умовах євроінтеграції у ВСП «Мoгилів-

Пoдільський  технoлoгo-екoнoмічний  фаховий коледж  Вінницького НАУ» активно 

пропагується і застосовується компетентнісно-орієнтована технологія навчання. Вона 

основана на принципах системності і послідовності інтеграції знань і умінь та 

міжпредметних зв‘язків, що забезпечує формування і розвиток професійної компетентності 

майбутніх фахівців, їх комунікативну здатність, готовність до креативного розгортання 

набутих знань і навичок у життєвих ситуаціях. 

Багаторічний досвід роботи над проблемою переконує, що процес формування та 

розвиток компетентності фахівця – це не лінійна модель підготовки спеціалістів, це не 

простий підсумковий перелік чи збільшення обсягу нормативних знань, вмінь, навичок та 

якостей особистості. Компетентність – це органічне поєднання, інтеграція знань, умінь, 

досвіду, особистісного ставлення на умовах міждисциплінарного підходу, це готовність та 

здатність учасників інноваційного освітнього процесу творчо і ефективно співпрацювати для 

досягнення мети.  

Запроваджено і утверджено модель інтегральної особистісної освіти, що забезпечить 

формування цілісних інтегративних характеристик фахівця відповідно до конкретних умов 

виробничої діяльності. Скореговано структурно-логічну схему навчального плану за 

освітньо-професійною програмою ―Зберігання і переробка зерна‖, змінено характер зв‘язків 

та співвідношення між навчальними дисциплінами професійно-практичного циклу. Зміст 

теoретичнoгo і практичнoгo навчання сфoрмoвано на кoмпетентнісній oснoві, з урахуванням 

специфіки та перспектив прoфесійнoї діяльнoсті, здійснено переструктурування змісту 

навчальних дисциплін, рoзрoблено реальні предметні (міжпредметні) прoфесійні 

кoмпетенції, засoби кoнтрoлю і визначення рівня сфoрмoванoсті прoфесійних кoмпетенцій, 

відбувається пoшук і апрoбація фoрм і метoдів фoрмування фахoвих кoмпетенцій.  

Це забезпечує системне мислення, спрямoвує прoфесійну кoмпетентність дo рoзуміння 

сутнoсті та визначення ефективних напрямів вирішення реальних прoблемних ситуаційних 

завдань.  

З досвіду роботи над проблемою встановлено, що прoцес фoрмування і станoвлення 

прoфесійнoї кoмпетентнoсті студентів за освітньою програмою «Зберігання і перерoбка 
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зерна» відбувається пoетапнo: базoвий етап (1-курс) – фoрмування кoмунікативнoї,  

загальнoнаукoвoї кoмпетентнoсті, накoпичення базoвих знань фундаментальних і галузевих 

наук; інтеграційний етап (2-3 курси) - фoрмування предметнo-oрієнтoванoї прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті,  здатнoсті дo системнoгo мислення, рoзуміння причиннo-наслідкoвих 

зв‘язків;  кваліфікаційний етап (3-4-й курс) - фoрмування і рoзвитoк спеціально-прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті, здатнoсті вoлoдіти, oсмислювати,  пoєднувати і викoристoвувати знання, 

уміння,  дoсвід. Найбільш характерним етапом становлення майбутнього фахівця є процес 

інтеграції навчання з реальним виробництвом. Розробляються моделі професійної діяльності 

молодшого спеціаліста на різних посадах. Враховуються реальні виробничі ситуації і 

особливості технології, можливості формування професійної самостійності у виборі рішень і 

розробці пропозицій, щодо ефективного розв‘зання типових і не типових виробничих 

завдань, відповідальності за кінцевий результат праці.  

Запрoвадження такoї гнучкoї динамічнoї системи ствoрює умoви навчальнoгo 

середoвища для набуття прoфесійних кoмпетенцій впрoдoвж життя, сприяє 

кoнкурентoспрoмoжнoсті випускників на ринку праці, їх здатнoсті бути успішними в 

oсoбистих і сoціальних пoтребах.  

Висновки. Моделювання професійної компетентності майбутнього молодшого 

спеціаліста є головною передумовою становлення його, як професіонала, здатного творчо 

розв‘язувати нестандартні завдання сучасного виробництва.  
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Войцехівська І.С., Ільєва О.П., викладачі української мови та літератури 

ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету»  

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
Сучасна освіта набуває інноваційного характеру, в основі якого орієнтація на розвиток  

здобувача освіти та формування майбутнього фахівця, здатного творчо вирішувати 

загальновиробничі та соціально-економічні проблеми на основі  життєвих компетентностей.  

Вимоги на ринку праці  досить високі, тому потрібно постійно працювати над формуванням 

мотивації учіння студентів, розвитком пізнавальної самостійності, вміння практично 

застосовувати набуті знання, критично і творчо мислити,  постійно самовдосконалюватися та 

здійснювати самоконтроль.   

Освітній процес у навчальному закладі складається із  різних, але взаємопов‘язаних 

елементів. Одним з них є контроль знань, як показник якості освітнього процесу, який 

потребує особливої уваги, як з боку викладача, так і - студента. Це не тільки визначення 

ступеня підготовленості здобувачів освіти, але й  удосконалення всієї системи навчання. 

Адже перевірка і оцінка знань реалізують різні функції: контрольну, навчальну, методичну, 

розвиваючу, виховну, організаторську. 

Питання  контролю навчання досліджували  С. Архангельський, Ю. Бабанський, О. 

Безносюк, В. Безпалько,  І. Булах, Л. Добровська, В. Ільїна,  сучасні підходи до організації 
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контролю навчання розглядав І. Романюк [1]. У працях Бербец В.,  Дичківської І., 

Сікорського П., Федорчук Е.,  Щетини Н. обґрунтовано використання інформаційно-

комунікаційних технологій  для оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Розглянемо поняття контролю. Контроль становить собою сукупність усвідомлених 

дій, спрямованих на отримання відомостей про рівень опанування програмного матеріалу, 

оволодіння теоретичними й практичними знаннями, навичками і вміннями, що необхідні в 

процесі виконання завдань професійної діяльності [4]. 

Контроль знань здійснюється на всіх етапах навчання. Його види класифікують за 

різними критеріями залежно від: способу здобуття інформації в процесі контролю; засобів, 

які використовують під час контролю і самоконтролю; способу організації контролю і форми 

організації контролю; дидактичної мети і місця застосування в навчальному процесі [5]. 

Ефективність  навчально-виховного процесу залежить від здійснення контролю, його 

кількості, якості, своєчасності, глибини, повноти і об'єктивності. Тож на заняттях української 

мови та літератури творчо підходимо до використання дієвих форм та методів навчання, 

спираючись при цьому на педагогічний досвід, спеціальні психологічні дослідження. 

Плануючи систематичний контроль, враховуємо основні його принципи: актуальність, 

підпорядкованість меті та завданням, забезпечення гласності шляхом надання своєчасної 

інформації. Вимоги до контролю сприяють вирішенню важливих моментів, таких як його 

доречність, системність, оперативність, колегіальність і, що дуже важливо,- об'єктивність.  

Відповідно до дидактичної мети і місця застосування в навчальному процесі проводимо 

вхідний, поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

З метою діагностики  знань студентів практикуємо вхідний контроль, який дає змогу 

визначити наявний рівень знань та спланувати  подальшу роботу в  навчальному процесі. 

Поточний  контроль знань  показує результати   засвоєння навчального матеріалу, тобто його  

обсяг, глибину, якість. А також він дає можливість визначити недоліки у знаннях і 

спланувати шляхи їх усунення, виявити рівень  самостійного засвоєння матеріалу, 

стимулювати інтерес  до вивчення дисциплін. 

Рубіжний контроль використовуємо як тематичний, блоковий, який свідчить про стан 

процесу навчання студентів, дає можливість регулювати через різні педагогічні заходи.  

Підсумковий  контроль – заключний вид діагностики знань студентів, він здійснює 

контролюючу функцію, потребує систематизації і узагальнення знань з дисципліни. 

Відповідно до способу організації контролю і форм організації контролю  знань 

здобувачів освіти є контроль під час проведення  лекцій, семінарських та практичних занять,   

консультацій, заліків, екзаменів, а також участь  студентів у зовнішньому незалежному 

оцінюванні або національному мультипредметному тесті тощо. 

Перед кожним викладачем постає проблема оптимізації та вибору методів навчання, що 

забезпечували б умови для розвитку всебічно розвиненої особистості, яка свідомо буде  

використовувати свої знання і здібності. При викладанні української мови та літератури  

практикуємо такі методи контролю як: усний (евристична бесіда, мікрофон, студентські 

диспути, словесне малювання, аналіз, синтез думок,  емпатія, рольові ігри, ситуація успіху, 

вирішення проблемних ситуацій, тощо); письмовий (написання есе, творів, діалогу, різні 

види диктантів, сенкан, асоціативний кущ, літературне або мовне лото, кероване 

проєктування, пошукова та творча робота); тестовий (використання тестів з одним або 

декількома правильними варіантами відповідей, встановлення відповідності, тест-

альтернатива, відкриті тести). 

Досить важливими є  методи самоконтролю та самооцінки, які сприяють формуванню 

відповідальності, вихованню чесності, принциповості, почуття власної гідності. Вказані 

методи допомагають студентам виправляти помилки та запобігати їх появі, критично 

ставитись до своїх здібностей і можливостей, об'єктивно оцінювати досягнуті результати. 

Для цього  ознайомлюємо студентів із нормами і критеріями оцінювання знань, мотивуємо 

виставлену оцінку, пропонуємо здобувачам освіти самостійно оцінити свою відповідь, 

залучаємо до здійснення взаємоконтролю, рецензування тощо.  



69 

 

Сучасні інформаційні технології є ефективним інструментом, який полегшує засвоєння 

знань, робить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, динамічним, наочним,  

цікавим, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим. Зокрема, це стосується форм та 

методів контролю знань, що дозволяє вирішити проблему особистісного контролю знань. 

Тож використовуємо електронну пошту, форум, чат, аудіо- та відеоконференції,  платформу 

Moodle, хмарні сервіси, середовище Classroom, Google-диск, Google-форму, Classtime, 

Learningapps, Wordwall та інші. За потреби, завдання  можна контролювати через будь-який 

соціальні мережі та месенджери, що мають відозв‘язок (Zoom, Viber, 

Skype,  Facebook,  YouTube,  Instagram, Messenger тощо). А також активно працюємо з 

освітніми платформами  «На Урок», «Всеосвіта».  Комп‘ютерні  та інформаційні технології  

забезпечують автентичність змісту контрольних завдань, а також  необмежений доступ до 

довідкових матеріалів. 

У цілому сукупність  різних видів та методів педагогічного контролю  дає можливість 

викладачеві прогнозувати результати навчальної діяльності, тобто визначати рівень 

підготовки сучасних фахівців. 

 Отже, комплексне планування контролю  - це  ефективний шлях підвищення якості 

навчання, що  стимулює позитивні перетворення та мотивує до якісних змін здобувачів 

освіти. Якщо форми та методи контролю  сплановані правильно, то  вони будуть сприяти 

своєчасному виявленню прогалин у знаннях і вміннях здобувачів освіти, встановленню рівня 

готовності до засвоєння нового матеріалу, повторенню і систематизації матеріалу, 

формуванню вміння користуватися прийомами самоперевірки і самоконтролю. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

ВИКЛАДАЧА КОЛЕДЖУ 
Майстерність педагога – це вирішення різноманітних педагогічних завдань, успішна 

організація навчально-виховного процесу й отримання відповідних результатів, але її 

сутність полягає в певних професійних і особистісних якостях, які формують цю діяльність і 

забезпечують її ефективність. Тому справжній викладач повинен постійно працювати 

творчо, з метою підвищення оптимізації професійного і особистісного потенціалу, оскільки 

педагогічна майстерність – це своєрідне поєднання особистої культури, знань і світогляду 

викладача, його всебічної теоретичної підготовки з досконалим володінням прийомами 

навчання і виховання, педагогічного технікою і власним досвідом роботи. 

Основою педагогічної майстерності викладача є педагогічна культура, основні складові 

якої – педагогічна спрямованість, психолого-педагогічна ерудиція, висока педагогічна 

майстерність і організованість, уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну, науково-
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дослідницьку діяльність, сукупність професійно-важливих якостей, постійне 

самовдосконалення. 

 Особливістю педагогічної творчості є те, що це завжди співтворчість. Вона тісно 

пов‘язана з творчістю усього педагогічного колективу коледжу, кожного студента.  

Перехід від знань до професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів ставить 

певні вимоги до особистості викладача. Формування молодшого спеціаліста, професійно 

компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, самостійного, може здійснити 

тільки педагог, який бездоганно володіє вказаними якостями та систематично розвиває їх у 

собі.  

Вміння педагога спілкуватися зі студентами входить в структуру комунікативних 

здібностей: здатність розуміти студента, бачити в ньому рівноправну особистість; критичне 

ставлення до самого себе та спокійне сприйняття критики; вміння переконувати та говорити 

правду, здійснювати необхідний педагогічний вплив, володіти почуттям гумору та 

майстерністю слова. 

Відомо, що педагогічне спілкування характеризується поетапним розгортанням: 

перший етап педагогічного спілкування пов'язаний з моделюванням, побудовою гіпотетичної 

схеми майбутньої взаємодії; другий етап – безпосереднє спілкування в процесі діяльності 

(заняття); третій етап – аналіз динаміки та результатів навчального впливу в процесі 

діяльності та спілкування (зворотний зв'язок, що дозволяє здійснити відповідну педагогічну 

корекцію). Технологічні особливості цих трьох основних етапів слід розглядати з 

урахуванням існуючих сучасних наукових підходів. 

У процесі проведення різних видів навчальних занять, застосування тих чи інших 

методів ми використовуємо відповідний набір методів навчання для забезпечення належного 

навчального впливу. З точки зору методичної майстерності, важливим є розгляд змісту 

навчального впливу як фактора ефективності спілкування. Велике значення має виділення 

суттєво-значущих ознак організації, змісту та методики основних видів навчальних занять, 

що визначає їх ефективність. 

Так, для лекції, за її змістом, в число таких ознак та умов входять ідейно-теоретичний 

та науковий рівні, доказовість, новизна та інформативність, зв'язок із життям та практикою, 

відповідність змісту особливостям дисципліни, що вивчається, та рівню підготовленості 

студентів. Важливим є вільний, живий (емоційний) виклад, спонукання до роздумів, пошуку 

істини, постійний контакт з аудиторією, взаєморозуміння, чіткість структури, логічність, 

культура мовлення, його простота та правильність, виразність, адекватність інтонації, темп 

мовлення, міміка викладача, його особистий приклад, авторитетність; уміле використання 

засобів наочності. В області змісту важливо забезпечити глибину наукового розкриття 

основних проблем, самостійність суджень студентів, творче використання літератури, 

аргументованість позицій, зв'язок теорії з практикою професійної діяльності. 

Семінар, практичне та інші більш активні види навчальних занять мають свої 

специфічні ознаки, врахування яких дозволяє суттєво підвищити ефективність технології 

навчання стосовно певного виду навчальних занять. 

Забезпеченню навчального та виховного ефекту цих занять сприяє: створення умов, що 

спонукає до вільного висловлювання думок і відстоювання своєї точки зору, колективного 

розв'язання навчальних питань, організація та підтримка полеміки; чіткий та розумний 

розподіл навчального часу; тактовність, відкритість викладача до спілкування, його 

зацікавленість в результатах занять; глибина знань, ерудиція, загальна та педагогічна 

культура викладача тощо. Подібний перелік специфічних ознак викладач може 

сформулювати і для будь-яких інших видів навчальних занять. Ці ознаки є технологічними 

орієнтирами в конструюванні педагогом адекватних комбінацій педагогічного 

інструментарію та їх послідовної реалізації. 

Під методичною майстерністю викладача розуміють високий рівень володіння ним 

конкретними прийомами, способами, технікою та засобами педагогічної діяльності, завжди 

пов'язаною із методикою конкретної навчальної дисципліни, залученням студентів у різні 
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види діяльності та організацію колективу навчальної групи. У такій діяльності викладач 

будує модель останньої з урахуванням прогнозу можливих результатів навчання в реальних 

умовах навчального процесу; а також оцінює ефективність засобів, які використовує, стан 

педагогічної системи, можливості і резерви її удосконалення. 

 Розглянемо можливі форми розвитку методичної майстерності викладачів, які мають 

забезпечити високий рівень проведення всі видів навчальних занять, спираючись на новітні 

інноваційні технології, досягати високих результатів у навчанні та вихованні студентів при 

мінімальних матеріальних, часових та енергетичних витратах. 

Як свідчить досвід, добре себе зарекомендували такі форми розвитку методичної 

майстерності: курси перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

наукових працівників: навчально-методичні збори; проведення відкритих навчальних занять; 

участь в організації та проведенні наукових, методичних, теоретичних та науково-

практичних семінарів і конференцій; професійна підготовка; проведення педагогічних 

експериментів і досліджень; періодичний контроль методичної майстерності викладачів та 

вироблення заходів щодо усунення відхилень у методичній діяльності; стажування в інших 

вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах.  

На рівні засідань циклової комісії ефективними є: участь у методичних зборах; 

підготовка та проведення наукових, методичних, теоретичних, науково-практичних 

семінарів і конференцій; обмін досвідом педагогічної майстерності; застосування 

інноваційних педагогічних технологій; проведення інструктивно-методичних занять з 

головами інших циклових комісій; підготовка та видання навчальних посібників, 

підручників; створення електронних підручників; проведення інструктивно-методичних 

занять з молодими викладачами.  

Для самостійної роботи викладачам можна рекомендувати знайомство з педагогічними 

інноваціями, кращим досвідом, новими ефективними методиками, прийомами навчання 

тощо, використання їх на практиці, експериментування. Як одну з дієвих форм можна 

запропонувати постіне удосконалення професійно-етичного рівня викладача, яке складається 

з двох взаємозв'язаних та взаємообумовлених елементів: самооцінки та самовиховання, 

зокрема, придбання досвіду етичної поведінки. Важливими передумовами цього процесу ми 

вважаємо такі: формування високої життєвої мети та ідеалів, розвинену мотивацію 

викладача на самовдосконалення та самореалізацію; набуття ним відповідних етичних та 

психолого-педагогічних знань, формування умінь, спрямованих на самовдосконалення; 

здатність об'єктивно оцінювати свою поведінку, рівень морального розвитку, своєї культури; 

високий рівень вольового саморегулювання, особливо в складних ситуаціях педагогічної 

діяльності.   

Отже, процес самовдосконалення викладача та розвиток його методичної майстерності 

доцільно здійснювати за таким алгоритмом: 

1. Планування роботи з саморозвитку та удосконалення методичної майстерності на 

основі всебічного та об'єктивного аналізу розвиненості спеціальних методичних знань, 

відповідних умінь, навичок та професійно важливих якостей особистості викладача. 

2. Теоретичне засвоєння основ спеціальних методичних знань, їх уточнення та 

конкретизація відповідно до сучасних принципів, правил та категорій педагогіки. 

3. Спланований і цілеспрямований саморозвиток системи передових педагогічних 

поглядів відповідно до сучасних вимог педагогіки вищої школи. 

4. Самоконтроль, аналіз та саморегуляція, коригування стилю своєї педагогічної 

діяльності, процесу розвитку та вдосконалення методичної майстерності. 

5. Відповідна взаємодія, обмін досвідом із колегами, керівниками педагогічного 

колективу з метою вдосконалення процесу самовиховання педагога та розвитку його 

методичної майстерності. 

Справжній педагогічний процес виникає в той момент, коли створюється ситуація 

педагогічної взаємодії. Специфіка викладацької діяльності полягає в тому, що викладач 

повинен творчо співпрацювати зі студентами. Таким чином, творчість – неодмінна умова 
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педагогічного процесу, об‘єктивна професійна необхідність у діяльності викладача, яка 

набувається ним в процесі праці, у процесі оволодіння педагогічною майстерністю. 

 

Список використаних джерел: 

1. Віаніс-Трофименко К.Б., Лісовенко Г.В. Підвищення професійної компетентності 

педагога. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – (Серія «Бібліотека журналу «Управління 

школою», вип. 7 (55)). – с.11-17. 

2. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – Київ: Вид.дім «КМ 

Academia», 1997. – 191с. 

2. Островерхова Н. Чинники спонукання вчителів до вдосконалення майстерності // 

Завуч. – 2005. – №28. – с.10-11. 

 

Бею І.Ю., викладач I категорії  

ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету» 

 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Спрямування сучасних трансформаційних процесів в освіті України до європейських 

стандартів, де узгоджуються ринок праці з ринком освітніх послуг, вимагає оновлення підходів 

до професійної підготовки здобувачів освіти у закладах фахової передвищої освіти, яка 

базується на компетентнісному підході й означає практичне здійснення зв‘язку сфери вищої 

професійної освіти зі сферою праці [1]. Реалізація цього глобального завдання має 

забезпечити підготовку висококваліфікованих конкурентоздатних спеціалістів, які 

поєднують якісну фахову підготовку з умінням самостійно і нестандартно мислити в умовах 

мінливості соціальної реальності. Це означає, що майбутні фахівці, набуваючи міцні знання, 

можуть аргументувати власну точку зору та вибирати поведінкові стратегії, адекватні 

професійній комунікативній ситуації. 

Слід відмітити, що в умовах глобальних трансформацій впровадження інноваційних 

методів навчання виходить на широкі наукові проекції і має свій прикладний потенціал 

відносно освітніх методик, форм і методів викладання у вищих навчальних закладах. 

Зазначене має сенс для формування мотивів, цілей, потреб професійного та особистісного 

зростання суб‘єктів навчання, в тому  числі для розвитку необхідних якостей соціальної  

взаємодії в умовах мінливої реальності.  

Так, реальність дистанційного навчання  спричинила переконструювання звичного для 

нас процесу навчання та  прийшлося пристосовуватись до віддаленої роботи, і це дозволило 

оцінити й переглянути традиційні форми і види навчання та активно застосовувати сучасні 

технології, які вже давно стали невід‘ємною частиною нашого життя та ще не були 

випробувані в режимі дистанційного навчання. Зазначене робить не лише актуальним, але й 

нагальним вивчення ефективності процесу організації навчальної діяльності студентів  в 

умовах, що склалися. 

Зарубіжні дослідники вивчають професійні компетентності, в більшій мірі 

зосереджуючись на використанні освітніх технологій [7] та розвитку знань і навичок [5], 

необхідних для професійної практики. Цілком справедливо звертати на це увагу, адже ІТ-

технології, комунікації через Інтернет є ефективним засобом професійного розвитку, який, 

забезпечуючи вільний доступ до інформації, покращує при цьому комунікативні 

компетентності та ефективність власної професійної підготовки. 

Закономірно, що суттєве зростання ролі інформації й інформаційних технологій наповнює 

новим змістом самостійну роботу студентів. У цьому контексті вона тлумачиться як 

самостійний пошук необхідної інформації, набуття знань та їхнє використання у розв‘язку 
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навчальних, наукових і професійних завдань; діяльність, що складається з багатьох елементів: 

творчого сприйняття й осмислення навчального матеріалу в ході лекції, підготовки до занять, 

екзаменів, заліків, виконання курсових і дипломних робіт; система заходів, спрямованих на 

виховання активності й самостійності особистості, набуття вмінь і навичок раціонального 

отримання корисної інформації [6]  

Відповідно до зазначеного самостійна робота здобувачів освіти розглядається, як  

1) різновид діяльності, що стимулює активність, самостійність, пізнавальний інтерес 

суб‘єктів навчання, розвиток їхньої самоорганізації та формування професійних 

компетентностей; 

2) система заходів, що забезпечує керівництво і контроль самостійною діяльністю. 

Процеси, як сфера застосування компетенцій, викладача  вимагають використання 

особливих навчально-методичних забезпечень, відмінних від простих транслійних способів 

передавання знань. Зокрема, для оволодіння ключовими компетенціями найбільш дійовими 

інструментами можна вважати: ділові та рольові ігри, кейс-метод, ситуаційні завдання і 

тести, спрямованість яких має чітко відповідати кожній із ключових компетенцій. Однак, 

очевидно, участь у діловій, рольовій грі чи вирішення ситуаційного завдання або тесту 

вимагають попередньої підготованості, викладеної в лекційному матеріалі та літературних 

джерелах. В умовах дистанційного навчання вказані складові мають становити обов'язкову 

частину навчально-методичного комплексу з посиланнями на широке коло додаткових 

джерел інформації . Гіпертекстове середовище і мультимедійні можливості комп'ютера 

дають викладачеві можливість широко застосовувати опорні мультимедійні конспекти, 

основним завданням яких є систематизація знань і формування вмінь . 

У процесі дистанційного вивчення дисципліни особливе місце необхідно відводити час 

на освоєння окремих модулів, розділів, блоків тощо. Це потрібно для того, щоб кожен із 

дистанційних студентів міг своєчасно підійти до рубіжного контролю без зайвих 

заборгованостей. Відповідно до цього навчальний матеріал треба чітко структурувати, а 

здобувачі освіти мають  володіти інформацією щодо термінів і способів здачі окремих 

модулів, а також щодо форм контролю за кожним із них. 

Компетентісна модель випускника, тобто опис набору компетенцій якими повинен 

володіти випускник, до виконання яких функцій він має бути підготовлений і якою повинна 

бути ступінь його підготовленості, представлена в освітньо-кваліфікаційних характеристиках 

галузевих стандартів вищої освіти з кожної спеціальності. 

За спеціальністю 181 «Харчові технології» основним у підготовці фахівця насамперед слід 

вважати формування таких його ключових компетенцій в галузі: рідної мови, іноземних мов, 

навчальна, фахова, тобто професійна, компетенція підприємницька, комп‘ютерна, 

міжособистісна, культурна, соціальна та громадська. 

Динамічне нарощення, швидка зміна знань, технологій, інформації зумовлює те, що із 

засвоєнням базових знань перед сучасною  освітою дедалі  більше постає завдання навчити 

вчитися, виробити потребу в навчанні у продовж усього життя. Тобто, постає завдання змінити 

функції навчального процесу та змінити традиційне репродуктивне навчання творчо-дієвим, яке 

повинно сприяти не тільки оволодінню знаннями, уміннями та навичками, а і особистісному 

розвитку студентської молоді, формуванню системи соціокультурних потреб, самоактуалізації 

та самореалізації особистості. 
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MŁODZIEŻ AKADEMICKA, A PONOWOCZESNE KOMPETENCJE 

CYFROWE – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ (distance education),  B-

LEARNING ( distributed education ), E-LEARNING ( distributed i 

distance education ). WSPÓŁCZESNY PROBLEM I WYZWANIE W 

KSZTAŁCENIU NA KIERUNKACH PEDAGOGICZNYCH. 
Obecnie najchętniej wybieraną przez młodzież formą zdobywania i wymiany informacji jest 

Internet. Młodzi ludzie cenią sobie wygodę oraz szybkość pozyskiwania wiedzy, potrzebnych 

wiadomości, weryfikacji swoich poglądów „ale także kontaktu w tym cyberprzestrzennego z 

drugim człowiekiem, to wszystko oferuje im właśnie Internet‖ (Juszczyk, 2007: 127).   

„Rewolucja internetowa unaoczniła ciekawe zjawisko; wielu ludzi wyraźnie preferuje 

szybkość i wygodę dostępu do informacji, przedkładając je nad jakość, weryfikowalność czy 

wiarygodność‖ taki wniosek, jakże prawdziwy wysnuł Dariusz Jamielniak (Jamielniak 2019: 24-

25). Można postawić pytanie czy młodzież szukając informacji „na już‖, „na teraz‖, ma czas na 

weryfikacje prawdziwości znalezionych informacji? W czasach ery ponowoczesnej żyjemy szybko 

i potrzebujemy odpowiedzi na zadany temat w jak najkrótszym czasie. W dobie wszechobecnej 

technologii, co raz częściej młodzież zatraca się w świecie wirtualnym.      

Cechą pokolenia, która dominuje w odniesieniu do współczesnych adeptów uczelni  trafnie 

określił Thomas Leoncini (2018) w rozmowie z Zygmuntem Baumanem „ciągle przesiadują w 

sieci, bez przerwy zerkają na telefon komórkowy, zawsze noszą ze sobą najnowocześniejsze i 

najpłynniejsze nie-miejsce na świecie (Internet) i żyją w wiecznym kieszonkowym limbo, które nie 

istnieje, tworzy relacje tyleż trwałe, co nierzeczywiste‖ (Bauman, Leoncini, 2018: 70). Młodzi są 

tacy jak świat, w którym przyszło im żyć. Zarówno rodzinne, jak i szkolne systemy socjalizacji 

wprowadzają adolescentów w świat norm i zasad obowiązującego wzorca kulturowego. 

 To młode pokolenie jest przyszłością świata, które będzie wnosić do społeczeństwa wartości 

innowacyjne - „w jakimś sensie dzieje się tak od zawsze. Z jedną zasadniczą różnicą: nie jest 

pewne, czy w odniesieniu do młodych wchodzących w życie w obecnym czasie w Polsce można 

powiedzieć, że mają się oni adaptować do istniejącego wzorca kulturowego. Ów wzorzec jest 

bowiem poddany różnym siłom i presjom – mamy do czynienia raczej z czasem przejścia do 

nowych modeli niż ze stabilnością wzorca‖ (Mlodzi 2020; 33). Zmiany cywilizacyjne i kulturowe, 

zmieniają także oczekiwania jakie stawia się uczelniom akademickim. Kompendium wiedzy 

traktujące o pedagogice medialnej pod red. Bronisława Siemienieckiego wskazuje że 
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„uniwersytetem przyszłości staje się uczelnia proponująca określone przedmioty i seminaria on-

line. Celem propozycji edukacyjnej wirtualnych uniwersytetów „nie jest zlikwidowanie 

tradycyjnych uczelni, lecz lepsza współpraca studentów i pracowników naukowych, zmniejszanie 

do minimum bierności studentów na wykładach, ćwiczeniach, a także zwiększenie atrakcyjności 

zajęć – ich większą efektywność i skuteczność…‖ (Juszczyk, 2007: 127). 

Kształcenie tradycyjne, które oparte było na nauczaniu przez wykładowcę w salach 

uczelnianych, obecnie przechodzi cyfrową rewolucje technologiczną za sprawą edukacji zdalnej. 

Nowoczesne kompetencje cyfrowe jakim są tzw. e-learning lub b-learning (edukacja mieszana) w 

kształceniu młodzieży akademickiej są niejako odpowiedzią na tą zmieniającą się rzeczywistość. W 

założeniu miało to być chwilowym rozwiązaniem podczas trwania pandemii COVID-19, która 

niejako wymusiła dostosowanie systemu edukacji szkolnictwa wyższego do umożliwienia 

kontynuacji rozpoczętej nauki, a także podjęcia dalszej ścieżki kształcenia przez młodzież. A 

ostatecznie stał się czymś co konsekwentnie wpisało się w ponowoczesne społeczeństwo 

(kompetencje cyfrowe).  

Raport NASK – Państwowego Instytutu Badawczego z 2020, pod nazwą „Nastolatki 3.0‖ 

ujawnił iż „ rewolucja cyfrowa oraz wywołane nią przemiany społeczne i gospodarcze obok 

ogromnych korzyści przyniosły także nieznane wcześniej zjawiska o nie zawsze pożądanych 

charakterze‖, (NASK 2020:.5) tak naprawdę skale zjawisk tych pożądanych i niepożądanych będzie 

można określić na przestrzeni kilku kolejnych lat, kiedy ówczesna młodzież studiująca będzie 

wkraczać na rynek pracy oraz w dorosłość. Musimy wyciągać z tego „eksperymentu‖ 

pedagogicznego jak najwięcej wniosków, „aby nauka […] przyniosła nam niezbędne dane do 

podejmowania ważnych decyzji‖. (Przybyła, 2021: 204 ).  

Czy świat wirtualny jest w stanie ukształtować prawidłowo jednostkę wkraczającą w mury 

uczelni wyższej, a później w życie dorosłe? Czy w końcu można stać się kompetentnym 

pedagogiem kształcąc się zdalnie, bez uczestnictwa w życiu studenckim oraz uczelni? „Obecność 

mediów elektronicznych w procesie edukacyjnym zmusza refleksyjnego pedagoga do postawienia 

wielu pytań, wśród których warto tu wymienić następujące, kim są cyfrowi tubylcy? Czy jest to – 

przywołując wybrane poglądy autorów amerykańskich – najbardziej tępe pokolenie, młodzi ludzie, 

których Internet pozbawił części kory mózgowej czy też przeciwnie – pokolenie, które ma szanse 

być najlepiej wykształconym pokoleniem[…] w historii?‖ (J.Morbitzer, Edu News: 5.11.2022). 

 Celem edukacji wyższej jest rozwój umysłu i zdolności twórczych młodego człowieka, czy 

jest to możliwe „na odległość‖?, „[…] przecież każdy z nas – nauczycieli akademickich – spotyka 

na swojej pedagogicznej drodze nie tylko studentów łamiących reguły, oszustów, którzy chcą iść 

„do przodu‖. Przecież spotykamy wielu wspaniałych studentów, którzy postrzegają edukację jako 

fascynującą przygodę, którzy nieustannie poszukują dróg własnego rozwoju, którzy wreszcie są 

entuzjastami nowych lektur i nowych idei. I to oni powinni być dla nas owym „punktem wyjścia‖ 

budowy „uczciwego świata edukacji‖ (Gromkowska-Melosik, 2009: 78).  

Jak pisze Agnieszka Gromkowska-Melosik: „młodzi ludzie znajdują się współcześnie w 

swoistej „pułapce etycznej‖. Z jednej strony żyją w społeczeństwie, w którym zachowania 

nieuczciwe stają się normą, a z drugiej strony wywierana jest na nich ogromna presja w sferze 

osiągnięć akademickich‖ (Gromkowska-Melosik, 2009: 74). Trwa moda na zdobywanie kolejnych 

trofeów w postaci tytułów naukowych, która nie zawsze idzie w parze z faktycznie zdobytą wiedzą 

i profesjonalizmem zawodowym, kształcenie na odległość po części umożliwia takie 

kolekcjonowanie dyplomów, poprzez brak możliwości całkowitego wyeliminowania oszustw i 

niepełnego uczestnictwa w zajęciach. Obecnie student uczelni posiada złudne przekonanie iż ma 

wiedze w każdym zakresie na wyciągnięcie ręki, za sprawą urządzeń mobilnych i tak popularnych 

wyszukiwarek internetowych które „w nowym świecie mają pełnić rolę doczepionych, przenośnych 

mózgów‖ (D. Zalewski, https//:www.edukacja-klasyczna.pl/konektywizm-czyli-czlowiek-z-

doczepionym-mozgiem, dostęp: 5.11.2022 ). Czy zdalna edukacja spowoduje bierność studentów w 

dochodzeniu do wiedzy?. Cytując Alberta Einsteina: „Istota kształcenia w szkole wyższej nie 

polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do 

tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach. Fakty nie są najważniejsze‖ (Przybyła, 2021: 83 ). 
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Badania opracowane w raporcie „Nastolatki 3.0‖ ( NASK 2020: 8 ) pokazują z jakich 

najpopularniejszych źródeł internetowych korzystają uczniowie, podczas przygotowania się do 

zajęć i testów: „Wikipedii (64,7%), wyszukiwarki Google (61,3%) oraz serwisu YouTube 

(38,6%)‖. (raport Nastolatki 3.0, dostęp: 4.11.2022). Większość młodzieży przyjmuje za pewnik 

wyszukane informacje, nie stara się ich weryfikować, jednak czy można opierać się w nauce tylko i 

wyłącznie na digitalizowanych zbiorach cyfrowych, które nie zawsze są aktualizowane. Można być 

rzec że im szybciej znaleziona informacja, tym większa byle jakość merytoryczna materiału. Czy 

Internet używany jako narzędzie do edukacji na odległość który w ponowoczesnym społeczeństwie 

jest swoistym medium, kształci młodzież „byle jak‖? „To na barkach wyższych uczelni wsparta jest 

odpowiedzialność za ukazanie wyzwań współczesnego świata i dostosowania nauczania do 

postępów, jakie dokonują się w życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym i 

technologicznym‖ (Denek, 2011: 77). Także wielka tu rola nauczycieli akademickich, aby 

zaszczepiali w młodzieży pęd do samodzielnego, rzetelnego zgłębiania wiedzy, poddawania jej 

osądom i prawdziwości.   

„I niezależnie od tego, czy dostrzegamy w niej siłę i słabość, braki i problemy, zalety i 

zachwyty, to jest to edukacja urzeczywistniona, urealniona, edukacja ze szkołą – bez szkoły jako 

budynku – bez nauczyciela twarzą w twarz, bez klasy lekcyjnej, twardej tablicy[…], bez wyjścia na 

przerwę, bez spotkania kolegi […]. Doświadczyliśmy (doświadczamy), jak nigdy wcześniej zdalnej 

edukacji, nie byliśmy na nią gotowi, my nauczyciele i my uczniowie, nie byliśmy, ale…dorośliśmy 

do niej w krótkim czasie w trybie ekspresowym, eksternistycznym‖ (Przybyła, 2021: 209).  

Z badań przeprowadzonych w 2011r. (Przybyła, https://hdl.handle.net/10593/2898, dostęp: 

4.11.2022 ) wynika że studenci chcą korzystać z form zdalnych i taką chęć oraz gotowość 

deklarowali już dekadę temu, wtedy jednak szkolnictwo wyższe było ubogie w tego typu oferty 

kształcenia. Wykres danych przedstawiał się następująco: 

 

 

Wykres 1. Chęć korzystania w przyszłości z form kształcenia zdalnego  

(opracowanie własne na podstawie badań M. Przybyła „Uniwersytecka, zdalna edukacja w obliczu pandemii‖). 

Opierając się w na dalszych wynikach badań przeprowadzonych przez Mariusza Przybyłe na 

przełomie 2020/2021, można odnotować, iż część studentów zauważyła, że nic nie stoi na 

przeszkodzie by wykłady odbywały się tylko on-line, gdyż „jest to dużo wygodniejsza forma, 

szczególnie że i tak polega tylko na słuchaniu‖, jednak pojawiają się także i głosy przeciwne które 

prawią o tym, iż owszem edukacja e-learningowa jest łatwiejsza, jednak brakuje w niej spotkań z 

58% 

16% 

26% 

Wykres 1. Chęd korzystania w 
przyszłości z form kształcenia zdalnego 

Chce korzystad z metod i form
kształcenia zdalnego

Nie chce korzystad w
przyszłości z form i metod
kształcenia zdalnego

Nie mam zdania na ten temat

https://hdl.handle.net/10593/2898


77 

 

innymi studentami, przebywania na uczelni, w salach wykładowych, przez to ten czas studiowania 

nie ma już swojego uroku‖ (Przybyła, https://hdl.handle.net/10593/2898, dostęp: 4.11.2022). 

 Nauczanie na odległość niesie także jeszcze jeden problem jakim staje się niemożliwość 

rozgraniczenia życia rodzinnego od naukowego. Przebywając w sali wykładowej oddajemy się 

całkowicie zgłębianiu wiedzy, wymianom poglądów, jesteśmy tam „tu i teraz‖, studiując we 

własnym mieszkaniu, najczęściej oddajemy się równocześnie także innym rzeczom, niekoniecznie 

związanym z nauką. I tak ciekawym poznawczo wątkiem w prezentowanych badaniach jest właśnie 

wątek podjęty w kwestionariuszu o tym, co zdarza się robić studentom podczas zdalnej edukacji 

(poza byciem na zajęciach). Wyniki przedstawiają się następująco: 

 

 

Wykres 2. Co zdarza się studentom robić podczas zdalnej edukacji  

(opracowanie własne na podstawie badań M. Przybyła „Uniwersytecka, zdalna edukacja w obliczu pandemii‖ ). 

Wyniki przedstawione na wykresie ukazują tylko część wypowiedzi udzielonych przez 

młodzież. „Na uwagę zasługuje także reszta wypowiedzi ukazująca oblicze współczesnych 

studentów, nieco odmienne od tego, jakie wielu z nas zna z autopsji, na przykład: gotować, 

zajmować się dziećmi, zwierzętami, być na spacerze, robić pranie, sprzątać, generalnie traktować 

zajęcia jak włączony w tyle codziennych zajęć podcast, mogłam jednocześnie opiekować się 

dzieckiem, zrobić sobie ciepły posiłek, chorować (a przy tym nie straciłam zajęć), shopping, jeździć 

autem, grać w gry, kąpać się, budować szafkę z Ikei‖. (Przybyła, 2021: 15). Czytając te wypowiedzi 

studentów studiów wyższych „należy zastanowić się, czy mamy prawo prosić, względnie wymagać, 

by włączyli kamery? Dyskusje na temat wolności studenckiej i braku konieczności włączania kamer 

podczas zajęć należy potraktować jako przedłużenie ich własnych wypowiedzi. Choć w 

wypowiedziach pojawiła się także jedna perełka – Jestem zawsze aktywna na zajęciach. Nie 

zajmuję się wtedy niczym innym‖(….). (Przybyła, 2021: 15) 

 Badania podają jakie jest zdanie studentów na temat kształcenia zdalnego jako wsparcia 

edukacji tradycyjnej na wyższych uczelniach: większość studiującej młodzieży jest zdania że to 

szansa dla osób niepełnosprawnych i unieruchomionych, taką odpowiedź wskazało 69%, 59% osób 

uważa że plusem jest brak ograniczeń związanych z miejscem i czasem ale także wskazuje na 

potrzebę silnej automotywacji i konieczność samodzielnej organizacji pracy, 41% uważa że jest to 

jedynie konieczność wywołana Covid-em, 36% ankietowanych wskazało iż często ma problem ze 

zrozumieniem treści poleceń i ćwiczeń.  
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Młodzież zastanawia się też czy przyszły pracodawca przychylnie patrzyłby na  taki kurs, a 

tym bardziej studia wyższe prowadzone metodą na odległość, a mowa tu przecież o studiach 

pedagogicznych, które w założeniu polegają na pracy z drugim człowiekiem face to face. 

W badaniach Marii Porzucek-Miśkiewicz i Mariusza Przybyła wskazano  następujące  

korzyści płynące z e-learningu: 

- oszczędność czasu przeznaczanego wcześniej na dojazdy, 

- zyskanie dodatkowego czasu w ciągu dnia,  

- możliwość późniejszego wstawania, 

- wolność w organizacji własnego czasu, 

- wydłużenie snu, 

- swoboda, wygoda ubioru, 

- aspekt ekonomiczny związany z zastąpieniem książek podręcznikami w formie 

elektronicznej, 

- zadowolenie z faktu otrzymywania gotowych prezentacji od prowadzących, 

- nie trzeba dużo pisać, bo większość materiałów jest udostępniana przez nauczycieli 

akademickich,  

- możliwość pogodzenia dwóch kierunków studiów, 

- studiowanie on-line daje większy komfort psychiczny podczas egzaminów i zaliczeń, 

- niższy poziom stresu, 

- studiowanie z komfortowego dla siebie miejsca,  

- brak bodźców rozpraszających, 

- przełamanie bariery komunikacyjnej i lęku przed ekspozycją publiczną, 

- rozluźnienie,  

- wygodne pozycje podczas siedzenia, 

- wolność wyboru w kwestii odsłony kamery podczas zajęć, 

- uczestniczenie w zajęciach nawet w trakcie choroby. 

 

Młodzież odpowiedziała także na pytanie dotyczące największych trudności w kształceniu 

zdalnym z perspektywy studentki i studenta pedagogiki: 

-  brak bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem,  

-  brak kontaktu twarzą w twarz z innymi, koleżankami, kolegami, 

-  brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, 

- brak możliwości zobaczenia się czasem przez cały tok studiów (spowodowane zbytnim 

obciążenie łącza internetowego, uniemożliwiające włączenie kamer) i poznania w rzeczywistości 

pozawirtualnej „(z czego może wynikać późniejszy dyskomfort, o którym wspomniała jedna ze 

studentek – wypowiadanie się przed grupą osób, których nie znam jest dla mnie znacznie 

trudniejsze podczas zajęć zdalnych niż stacjonarnych)‖ (Porzucek-Miśkiewicz, 2021: 150 ): 

- ogromna ilość rozpraszaczy, 

- problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, 

- mniejsza motywacja do nauki, 

- męczące, długie godziny spędzone przed komputerem. 

Przytoczmy tu także osobistą wypowiedź studenta „dom był zawsze dla mnie miejscem 

odpoczynku. W czasie pandemii mój pokój stał się gabinetem, sypialnią, jadalnią. W tym pokoju 

dzieje się wszystko i nie mam okazji odpocząć. Kolejna osoba podkreśliła, iż w pracy zdalnej 

przeszkadzało jej to, że dom zmienił swoje zadanie, zatarła się granica pozwalająca zachować 

podział na odpoczynek w domu, a pracę w szkole‖ (Porzucek-Miśkiewicz, 2021: 150). Odpowiedź 

ta sama w sobie obrazuje brak możliwości rozgraniczenia życia domowego od życia studenckiego. 

Posiłkując się wynikami badań Joanny Aksman widzimy natomiast że „studenci zgodnie 

wypowiadają się, iż kursy e-learningowe należy tworzyć przede wszystkim dla studentów studiów 

niestacjonarnych, dla pedagogów dokształcających się, a w dalszej kolejności dla studiów 

podyplomowych i magisterskich, a na końcu dla studiów licencjackich‖ (Aksman, 



79 

 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/82363/aksman_e-

learning_w_ksztalceniu_pedagogow_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 5.11.2022). 

Po zestawieniu wad i zalet wyłania się obraz zdalnej edukacji która daje jednocześnie 

możliwość na całkowite wykorzystanie jej potencjału na uczelniach wyższych, jednak musimy 

wziąć możliwości psychofizyczne jednostki – nie jest to system kształcenia dla wszystkich. Czy 

będziemy mieć do czynienia z pokoleniem „e-studentów‖, młodych ludzi którzy będą opierać swoją 

wiedzę na tym co oferuje wyszukiwarka w smartfonie, zależy tylko od wyciągnięcia wniosków z 

trwającego „eksperymentu pedagogicznego‖ i korygowania metod i form edukacji oferowanej 

młodzieży akademickiej. „Możliwości poprawy jakości kształcenia należy szukać nie tylko w 

stosowaniu nowoczesnych technologii. Przede wszystkim drzemią one w samym człowieku – 

zwłaszcza w jego motywacji do podejmowania nauki (Morbitzer, Edu News, dostęp: 5.11.2022).  

Przyspieszenie cywilizacyjne jest nieuniknione w epoce ponowoczesności, jednak od 

młodego człowieka zależy czy jest w stanie przystosować się do świata cyfrowej edukacji i czerpać 

z niej korzyści na równi z tradycyjnymi metodami nauczania. Z jednej strony „ważne byśmy nie 

stracili szansy na przyszłość, szansy wykorzystania zdobytego wykształcenia w obrębie e-edukacji. 

Z drugiej jednak strony, pamiętajmy, że wiele edukacyjnych przestrzeni miast funkcjonować w 

świetle cyfrowym, funkcjonuje w przestrzeni „wirtualnej‖, która często jest iluzją edukacji‖ 

(Przybyła, 2021: 68). Zadajmy sobie pytanie ile warty jest e-dyplom wyższej uczelni oraz e-

kompetencje zdobyte dzięki e-learningowi. Można spytać za laureatem nagrody Nobla T.S Eliotem 

„Gdzie jest nasza mądrość, którą wyparliśmy wiedzą. Gdzie jest nasza wiedza, którą wyparliśmy 

informacją?‖ (Eliot, The Rock, 1934:7 ). Prawdą jest że e-learning akademicki w Polsce „idzie 

naprzód powoli i kulawo‖.  (Przybyła 2021: 81 ) choć „z obrazu badań wynika, iż studenci chętnie 

zaakceptowali nowy model nauczania, jakim jest e-learning, są nim zainteresowani i wyrażają chęć 

studiowania szczególnie modelem hybrydowym (blended)‖. (Aksman, 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/82363/aksman_e-

learning_w_ksztalceniu_pedagogow_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp:5.11.2022). I tak 

w tym zakresie należy słuchać studentów, „których oczekiwania ewoluują wraz z kurczeniem się 

świata i rozszerzaniem zakresów edukacyjnych‖ (Przybyła 2009: 223). 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 
Соціально-економічні перетворення в Україні орієнтують систему фахової передвищої 

освіти на якісно новий рівень підготовки фахівця. Одним із стратегічних завдань у сфері 

охорони здоров‘я є забезпечення якості медсестринської допомоги. Його виконання 

пов‘язано з професійною підготовкою кваліфікованих медичних сестер та реалізацією всіх 

можливостей та здібностей особистості медичної сестри. 

Всесвітня організація охорони здоров‘я (ВООЗ) наголошує на можливості повної 

реалізації професійного потенціалу медичної сестри у співпраці з іншими категоріями 

медичних працівників та розглядає фахівців сестринської практики як реальний потенціал 

для 

вирішення задоволення зростаючих потреб населення в доступній медичній допомозі [1]. 

Вивченню й вдосконаленню професійної підготовки медичного працівника середньої 

ланки присвячені дослідження науковців М. Зуба, С. Мухіної, І. Тарновської, Н. Творогова. 

Аналіз праць вчених показав вплив на професійне становлення спеціалістів мотивів 

вибору професії, ціннісної орієнтації, пізнавальної активності. Для медичної сестри 

головною умовою досягнення цілей в складній багатопрофільній медичній діяльності є 

сформованість відповідних компетентностей. Відповідно підготовка майбутніх медичних 

сестер повинна орієнтуватись на особливості майбутньої професійної діяльності медичної 

сестри, де основним є багатофункціональний характер діяльності та високий рівень 

професіоналізму спеціаліста. Це забезпечується завдяки компетентнісному підходу в 

підготовці майбутніх медичних фахівців, що надає можливість випускати інтегрованого 

спеціаліста, який володіє певними знаннями, вміннями та навичками, а також має особисті 

якості, що дозволяють йому в конкретній ситуації мобілізувати свій потенціал для виконання 

професійних обов‘язків.  

Реалізація компетентнісного підходу в закладах фахової передвищої освіти дозволяє 

по-новому розглядати проблему якості підготовки фахівців. Визначальними параметрами 

компетентнісного підходу є: 

https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1767-szkola-w-epoce-plynnej-nowoczesnosci-2
https://www.up.krakow.pl/ktime/ref2010/morbitz.pdf
https://hdl.handle.net/10593/2898
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- наскільки уміння, знання або шляхи реалізації діяльності мають загально-професійну 

й особистісну вартість; 

- рівень визначеності стратегії розвитку професійних та особистісних якостей, 

окреслений поведінкою та оцінними ставленнями; 

- виявлення певних компетенцій, які також є цілями розвитку особистості; 

- рівень усвідомлення культури людства і на цьому ґрунті розвиток компетенцій як 

суми змістовних орієнтирів свідомості; 

- рівень визначеності чинників прийняття рішень та їх ієрархія; 

- наявність педагогічної допомоги особистості на шляху її розвитку, забезпечення 

майбутнього успіху; 

- наявність персоналізованого підходу до обрання стратегій та цілей; 

- можливість комплексно перевірити валідність життєвого досвіду та отриманих знань 

у реальних ситуаціях; 

- соціалізація та накопичення компетентнісного підходу разом із ціннісним, 

інтегративним, особистісно-орієнтованим підходами з огляду на спільність їх цілей і 

методологічної бази [2]. 

Однією зі складових підготовки майбутніх медичних сестер є формування 

комунікативної компетентності як значущої складової фахової підготовки для суб‘єкт-

суб‘єктного типу діяльності, до якого належить  професія медсестри. Медична сестра 

покликана використовувати знання, вміння і навички в організації оптимальної 

комунікаційної взаємодії з пацієнтом, його родиною та надавати необхідну консультативну 

допомогу всім її членам. 

Комунікативна компетентність як найважливіший професійний інструмент, присутній 

при здійсненні всіх етапів медсестринського процесу. Дослідники наводять різні визначення 

поняття «комунікативна компетентність». Узагальнено можна сказати, що комунікативна 

компетентність  визначається науковцями як можливість орієнтуватись в різних ситуаціях 

при спілкуванні, яка заснована на знаннях, вміннях, соціальному досвіді індивіда в сфері 

міжособистісної взаємодії. 

Комунікація передбачає використання вербального та невербального компонентів. 

Комунікативний вербальний аспект взаємодії між медичним працівником та пацієнтом 

передбачає обов‘язковий зворотний зв‘язок. При цьому можуть виникати бар‘єри 

спілкування, подолати які можливо шляхом фіксації інформації, яка надходить через 

вербальні та невербальні канали. На думку дослідників, безсистемне сприймання інформації, 

що надає зворотний зв'язок, є фрагментарним і при цьому тлумачиться крізь призму 

індивідуальних чинників. В. Приходько вважає, що індивідуальні чинники сприймання 

інформації медичною сестрою визначено її роллю за професією, вони ґрунтуються 

переважно на безоцінному апріорі доброзичливому оцінюванні підопічного пацієнта. Разом 

із тим, В. Приходько наголошує, що бувають випадки, коли медична сестра може 

неправильно визначити поведінкову реакцію пацієнта, виходичи із власних міркувань, і 

вважати її некоректною. Попри це, говорячи про феномен «зворотний зв'язок», теоретичні 

джерела припускають, що фамільярна, з точки зору медичного працівника, поведінка може 

виникати як віддзеркалення його стилю поводження з пацієнтом, що дозволило йому так 

поводитись [6]. 

На думку С. Максименка, комунікативні перешкоди, які можуть виникати між 

пацієнтом та медсестрою, зумовлюються несвідомим бажанням пацієнта психологічно 

захиститися від інформації про хворобу та можливих сценаріїв її перебігу, а також певними 

факторами, що перешкоджають медичному працівникові ефективно оцінювати інформацію 

[4]. 

Комунікативні перешкоди можуть призводити до розвитку конфліктих ситуацій. 

Одним із завдань медичної сестри є профілактика конфліктів, а у разі їх виникнення 

позитивне вирішення. Конфлікти між медпрацівником і пацієнтом можуть бути поділені на 

реалістичні та нереалістичні. Реалістичні (предметні) конфлікти – викликані незадоволенням 
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вимог або очікувань учасників спілкування, несправедливим поділом обов‘язків, переваг, 

такі конфлікти спрямовані на досягнення конкретних результатів. Часто предметні 

конфлікти пов‘язані з розбіжністю очікувань пацієнта і реальністю. Нереалістичні 

(безпредметні) – мають на меті вираження накопичених безпредметних емоцій, образ, 

ворожості, коли сам конфлікт є метою. Наприклад – упереджене ставлення до медичної 

служби або до окремого медпрацівника [7]. 

 Адекватна комунікація передбачає правильне розуміння хворого і відповідне 

реагування на його поведінку. Незалежно від того, в якому душевному стані знаходиться 

пацієнт, відчуває гнів, відчай або печаль, медсестра повинна вміти взаємодіяти з ним, 

адекватно будувати стосунки, домагаючись рішення фахових завдань. 

Окрім вербального спілкування медсестра повинна мати навички невербального 

спілкування та вміти читати невербальну поведінку пацієнта. По-перше, це пов'язано з тим, 

що кожен невербальний код несе для медсестри діагностично важливу інформацію про стійкі 

й динамічні фізичні та психологічні особливості пацієнта. Підготовлена медсестра може 

довіряти цій інформації, оскільки елементи невербальної поведінки складно відтворювати за 

власним бажанням. По-друге, специфіка діяльності медсестри передбачає використання в її 

практиці невербальних компонентів, прийнятних для спілкування тільки близьких людей, 

тому вона подвійно повинна бути чутлива до невербальної інформації, що надходить від 

пацієнта. По-третє, за допомогою невербальних компонентів медсестра може здійснювати 

«посилення» як позитивних, так і негативних реакцій пацієнта [3]. 

 На думку низки дослідників, необхідно формувати, розвивати й удосконалювати в 

студентів під час навчання в медичному коледжі такі вміння й навички комунікативного 

характеру: активне сприйняття, засвоєння й відтворення зворотнього зв'язку; запобігання 

виникненню комунікативних бар'єрів як зі свого боку, так і з боку пацієнта; діалогічний 

стиль взаємодії; формулювання думки з урахуванням особистісних особливостей пацієнта; 

активне, пасивне, емпатійне слухання, використання невербальних засобів спілкування, 

вміння ставити запитання й реагувати на прохання, скарги, звернення [5]. 

Формуванню комунікативної компетентності студентів сприяє створення умов, які 

позитивно впливають на професійний рівень майбутніх фахівців, вдосконалення їх 

діяльності. До цих умов можна віднести: усвідомлення студентами році комунікативної 

компетентності для майбутньої професії; використання інтерактивних методів навчання; 

володіння викладачами необхідним рівнем комунікативної компетентності; залучення 

студентів до різних форм активної самостійної роботи та особистісно-орієнтовне 

спілкування з будь-якими партнерами. 

Професійна взаємодія медичної сестри з пацієнтом складається з численних контактів, 

що ґрунтуються на взаєморозумінні, довірі, ввічливості, освіченості, співпраці, 

співпереживанні,  співчутті, рефлексії з урахуванням особливостей різних захворювань. 

Таким чином, формування комунікативної компетентності у майбутніх медичних сестер  

підвищує рівень їх взаємодії з пацієнтами, сприяє конструктивній співпраці. 
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MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA UCZELNIACH 

WYŻSZCYH – FORMY WSPARCIA I BARIERY 
Młodzież z niepełnosprawnościami ma takie same prawo do nauki jak osoby niedotknięte 

niepełnosprawnością. Prawo do nauki osób z obniżoną sprawnością chronione jest Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z art. 32 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 

społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny‖ (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

2008: 9-10). A według artykułu 70 ust. 1 „Każdy ma prawo do nauki‖ i według ust. 4 tego samego 

artykułu „Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. 

W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla 

uczniów i studentów‖ (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 2008: 18). Zgodnie z ustawą z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, „uczelnia ma za zadanie stworzyć osobom 

z  niepełnosprawnościami odpowiednie warunki do udziału w procesie kształcenia i w badaniach 

naukowych‖ (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2018 poz. 

1668). 

Zgodnie z definicją słownikową student to osoba, która ukończyła szkołę średnią oraz zdała 

maturę. „Student to uczeń szkoły wyższej, który podejmuje naukę w celu zdobycia lepszej pracy 

zawodowej‖ (Rdzanek, 2019: 44). 

Literatura wyróżnia społeczny i medyczny model niepełnosprawności. W modelu społecznym 

niepełnosprawność powstaje w wyniku rozmaitych ograniczeń, których doświadczają osoby 

z  niepełnosprawnościami. Są to indywidualne uprzedzenia, bariery architektoniczne, 

niedostosowany system transportu publicznego oraz „edukacja oparta na zasadzie segregacji ze 

względu na pełnosprawność lub jej brak‖ (Giełda, 2015: 21). 

Niepełnosprawność w kontekście kształcenia jest postrzegana w kategorii pewnych potrzeb 

edukacyjnych, nie zaś jako deficyty, których upatruje medyczny model niepełnosprawności. 

Edukacja włączająca sugeruje, aby osoby z niepełnosprawnościami postrzegać jako osoby 

wewnętrznie zróżnicowane, proponuje także, by odpowiadać na ich specyficzne potrzeby‖ (Kilian, 

2016: 268). 

Dzięki edukacji na poziomie wyższym osoby z niepełnosprawnościami kompensują sobie 

pewne braki, realizują się, mogą osiągnąć określony status społeczny, a co istotne studia wyższe 

przeciwdziałają izolacji społecznej. Nauka na poziomie akademickim daje szansę na rozwój, 

budowanie własnej hierarchii wartości, zdobywanie rozmaitych doświadczeń, sprawdzenia się 

w rolach społecznych, a także zdobycie wykształcenia. Ukończenie studiów przez osobę 
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z niepełnosprawnością sprawia, iż jest ona inaczej postrzegana przez otoczenie. Mniej ważna jest 

niepełnosprawność człowieka, gdyż na pierwszy plan wysuwa się jej osiągnięcie – uzyskanie 

dyplomu (Rdzanek, 2019: 46). 

Osoba z niepełnosprawnością musi przedstawić dokument orzekający o niepełnosprawności, 

a także dokumentację medyczną, aby zaistniała w roli studenta niepełnosprawnego. Studenci 

z niepełnosprawnościami oraz studenci pełnosprawni podlegają takiemu samemu regulaminowi 

studiów. Regulamin ten określa prawa oraz obowiązki studentów. Jednym z obowiązków jest 

gotowość do podejmowania wysiłku związanego z realizacją zasad studiowania. Regulamin 

studiów uwzględnia także różnorodne sytuacje, w jakich może znaleźć się student (Rdzanek, 2019: 

47). 

Istnieją różnorodne formy wsparcia, z których mogą skorzystać studenci 

z niepełnosprawnościami, są to m.in.: 

- biuro ds. osób niepełnosprawnych, 

- pomoc materialno-ekonomiczna, 

- asystent dydaktyczny, 

- rada studentów niepełnosprawnych i inne. 

Jedną z form wsparcia są biura ds. osób niepełnosprawnych, które funkcjonują  na uczelniach 

wyższych. Biura te specjalizują się we wspieraniu studentów niepełnosprawnych. Uczelnia nie ma 

obowiązku ich tworzenia. Badania przeprowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

potwierdzają, iż studenci z niepełnosprawnościami otrzymują lepszy poziom wsparcia na 

uczelniach, które utworzyły biuro ds. osób niepełnosprawnych. Nauczyciele akademiccy pracujący 

na uczelniach wyższych, które powołały takie biura są częściej informowani o specyficznych 

potrzebach studentów niepełnosprawnych, a także dowiadują się, iż są tacy studenci na zajęciach, 

wykładach z  wyprzedzeniem. To z kolei pozwala na szybsze dostosowanie metod i form 

nauczania, prowadzenia zajęć do specjalnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami (Biuletyn 

Rzecznika Praw Obywatelskich, 2015: 46). 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych w swoich działaniach koncentruje się na współpracy ze 

studentami z niepełnosprawnościami i ich otoczeniem – studentami w pełni sprawnymi, a także 

nauczycielami i wykładowcami zatrudnionymi na uczelni ( Kilian, 2016: 268).  

Działania podejmowane przez biura ds. Osób Niepełnosprawnych to: 

- organizacyjne: zorganizowanie spotkania studentów roku z przedstawicielami biura ds.  

osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie dni adaptacyjnych; 

- informacyjne, np. przygotowanie broszur  dla niepełnosprawnych kandydatów na studia; 

- szkoleniowo-edukacyjne edukacyjne, np. współorganizowanie konferencji dotyczącej 

niepełnosprawności, warsztaty dla niepełnosprawnych studentów i pracowników uczelni; 

- integracyjne, np. organizowanie imprez oraz spotkań integracyjnych; 

- wspierające: udzielanie studentom z niepełnosprawnościami wsparcia edukacyjnego czy 

psychologicznego; 

- konsultacyjne, np. konsultacje grupowe na temat aspektów prawnych kształcenia 

studentów niepełnosprawnych; 

- kooperacyjne, np. współpraca z innymi szkołami wyższymi, różnymi organizacjami 

i  fundacjami (Kilian, 2016: 273-274). 

Przykładowe działania, które bezpośrednio wspierają studentów niepełnosprawnych: 

- uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach asystentów dydaktycznych wspierających 

studentów z niepełnosprawnościami, 

- przedłużanie sesji egzaminacyjnej, 

- umożliwienie zmian form zaliczenia przedmiotów, np. z pisemnej na ustną 

- przekazywanie niepełnosprawnym studentom materiałów dydaktycznych elektronicznej 

wersji (Kilian, 2016: 274). 

Ważna jest również pomoc materialno-ekonomiczna. Obejmuje ona stypendia, pomoce 

dydaktyczne, transport studentów z niepełnosprawnościami oraz sale wyposażone w sprzęt 

(Lejzerowicz, 2019: 236). 
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Kolejną formą wsparcia jest zatrudnienie asystenta dydaktycznego. Asystent dydaktyczny to 

osoba, która pomaga studentowi z niepełnosprawnością w wykonywaniu tylko tych czynności, 

których nie jest w stanie samodzielnie wykonać. Asystent pomaga np. w przemieszczaniu się na 

terenie uczelni, sporządzaniu notatek. W uzasadnionych przypadkach asystentem dydaktycznym 

może być członek rodziny (Opatowicz: 15). 

Rada studentów niepełnosprawnych to następna forma wsparcia. Zrzesza osoby studiujące, 

które są zainteresowane problemem niepełnosprawności występującym na uczelni. Grupa osób 

należącą do rady studentów niepełnosprawnych reprezentuje interesy studentów 

z niepełnosprawnościami, podejmuje działania, których celem jest integracja społeczna 

i  wyrównywanie szans oraz prowadzi działalność informacyjną (Rdzanek, 2019, 49). 

Niezwykle ważne jest, by studenci niepełnosprawni mieli możliwość pełnego uczestnictwa 

nie tylko w procesie dydaktycznym, ale również w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym czy 

sportowym. Aby było to możliwe, niezbędne jest podejmowanie działań zmierzających ku 

likwidowaniu wszelkich barier: architektonicznych, psychologicznych, informacyjnych, 

komunikacyjnych, gdyż utrudniają one funkcjonowanie na uczelni. W zależności od potrzeb osoby 

z  niepełnosprawnością dobierane są odpowiednie formy oraz metody kształcenia. „W miarę 

potrzeb poszukuje się optymalnego rozwiązania w danej sytuacji. Należy tutaj podkreślić, iż każdy 

problem zgłoszony przez studenta traktowany jest indywidualnie, pod kątem niezbędnej pomocy 

oraz aktualnych możliwości uczelni w tym zakresie. W razie potrzeby student może liczyć na 

pomoc i wsparcie psychologa. Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez studenta 

Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów, opierając się na ustalonej procedurze 

formalnej, pomaga opracować indywidualną strategię egzaminu dostosowaną do potrzeb i 

możliwości danej osoby. Alternatywna forma egzaminu nie oznacza obniżenia progu wymagań 

wobec studenta, a jedynie techniczną adaptację. Studenci z niepełnosprawnością mogą się ubiegać o 

zmianę form egzaminów i zaliczeń, która polega na możliwości zamiany formy pisemnej na ustną, 

zwiększenia czasu trwania egzaminu, zdawania przy pomocy formularzy wydrukowanych inną 

wielkością czcionki, komputera lub z pomocą asystenta. Alternatywna forma zdawania egzaminów 

oznacza dostosowanie jej do specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta‖ 

(Ochonczenko, Czerwińska, Garbat, 2011: 212–213). 

Inną formą wsparcia jest przeciwdziałanie dyskryminacji studentów z 

niepełnosprawnościami. Uczelnia poprzez tworzenie otoczenia pozbawionego barier aktywizuje 

grupę osób dotkniętych niepełnosprawnością. „Misją uniwersytetów jest kształcenie, także osób 

niepełnosprawnych‖. Uczelnie dokładają wszelkich starań, by wypracować model równych szans 

studentów z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji (Rdzanek, 2019: 48). 

Mimo wielu form wsparcia dla studentów niepełnosprawnych istnieją również bariery, 

utrudnienia powodujące, że osoby te czują się ograniczone w codziennym funkcjonowaniu. 

Trudności jakie napotykają niepełnosprawni studenci, to dyskryminacja, marginalizacji, izolacja 

czy stereotypy. Są one przyczyną pomniejszenia wartości  osoby z niepełnosprawnością, a to 

przejawia się w gorszym funkcjonowaniu osoby zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i 

społecznym. Izolacja jest wyjątkowo niebezpieczna, pozbawia ona niepełnosprawną osobę 

możliwości uczestniczenia w zwyczajnym życiu oraz sprawia, że osoba ta odczuwa negatywne 

emocje (Rdzanek, 2019: 50-51). 

Dyskryminowanie osób z niepełnosprawnościami wpisuje się „w praktyki interpersonalne, 

instytucjonalne, kulturowe i społeczne. Jego istotą jest nieuzasadniona merytorycznie odmowa 

równego traktowania lub praw, które przysługują całej zbiorowości, a także zaliczenie 

dyskryminowanych do określonej grupy, wobec której formułowane są uprzedzenia społeczne‖. 

Wzrost świadomości społecznej na temat barier oraz potrzeb osób niepełnosprawnych nie zniosły 

faktycznej dyskryminacji, a przeniosły ją w inne wymiary. Przejawia się ona na przykład z pozoru 

korzystnych mechanizmach ułatwiania. W kontekście kształcenia na uczelni wyższej student 

niepełnosprawny ponosi niemałe koszty w zdobywaniu istotnych kompetencji zawodowych oraz 

umiejętności społecznych, a to z kolei nie ułatwia jego rzeczywistej integracji, a także nie sprzyja 

akceptacji przez społeczeństwo. Gajdzica w swoim artykule zamieścił wypowiedzi studentów, 
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którzy dostrzegają, iż niektórzy wykładowcy wobec studentów z niepełnosprawnością wykazują 

postawę nadmiernie troskliwą, chroniącą, chcą wiele ułatwić osobie niepełnosprawnej, np. obniżają 

wymogi. Wymienione postawy nie są niczym szczególnym (Gajdzica, 2015: 221-222). 

Kolejnym utrudnieniem dla studentów dotkniętych niepełnosprawnością jest 

stereotyp o niepełnosprawności oraz osobach dotkniętych niepełnosprawnością. Mało kto posiada 

bezbłędną, rzeczywistą wiedzę o osobach niepełnosprawnych. Niektórzy, zamiast wyrobić sobie 

własne zdanie o osobach z niepełnosprawnościami, posługują się stereotypami. Przykładowe 

stereotypy na temat osób dotkniętych niepełnosprawnością to: słabość, zamknięcie w sobie, 

izolowanie się, uzależnienie od innych osób, brak zaradności. Nie każdy chce nawiązywać 

i utrzymywać kontakty z niepełnosprawnymi, a nawet jeżeli już mają relację z osobami 

z niepełnosprawnościami, to cechują je uprzedzenia. Uprzedzenia społeczne krzywdzą osoby, które 

doświadczają niepełnosprawności. Skutkiem funkcjonowania tych mechanizmów społecznych jest 

powstawanie negatywnych postaw społecznych wobec osoby z niepełnosprawnością, np. 

obojętności, odrzucenia, izolowania, złośliwości, agresji słownej, a niekiedy nawet fizycznej 

(Rdzanek, 2019: 51). 

Poważną barierą jest ta dotycząca natury psychologicznej, która tkwi w osobach 

niepełnosprawnych. Te bariery znacznie trudniej jest zlikwidować. Związane są doświadczaniem 

roli osoby z niepełnosprawnością. Osobie dotkniętej niepełnosprawnością towarzyszą takie uczucia, 

emocje jak: ból, cierpienie, lęk, niekiedy poczucie braku sensu życia, bezsilności, uzależnienia od 

bliskich osób i innych ludzi, zamknięcie się w sobie, poirytowanie, nerwowość, agresja 

(Ochonczenko, Czerwińska, Garbat, 2011: 154). 

Studenci z niepełnosprawnościami napotykają także na bariery architektoniczne oraz 

komunikacyjne. Bariery te nie ułatwiają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają naukę, funkcjonowanie 

na terenie uczelni. Wiele szkół wyższych znajduje się w starych budynkach, a wyremontowane 

obiekty również nie zawsze są dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych, mimo iż 

większość uczelni podejmuje działania mające na celu dostosowanie infrastruktury. Wiąże się to z 

małą wiedzą dotyczącą faktycznych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tym, że uwzględnia się 

głównie potrzeby osób poruszających się na wózkach. W procesie likwidacji barier 

architektonicznych zapomina się często o potrzebach m.in. niewidzących, np. brak wypukłych 

paneli obsługi windy bądź oznaczenia w alfabecie Braille‘a w windach, które służą nie tylko 

osobom poruszającym się na wózkach, lecz także niewidomym (Biuletyn Rzecznika Praw 

Obywatelskich, 2015: 32). 

Kolejnymi barierami potwierdzonym badaniami Fundacji „Instytut Rozwoju Regionalnego‖ 

dla osób z niepełnosprawnościami jest brak specjalistycznego sprzętu komputerowego dla 

studentów słabowidzących oraz niewidomych, ograniczony dostęp do podręczników w formie 

elektronicznej bądź napisanych alfabetem Braille‘a, brak zgody wykładowców na nagrywanie zajęć 

oraz problemy podczas ćwiczeń. Brak specjalistycznego sprzętu jest bardzo istotnym utrudnieniem, 

ponieważ bez niego studiowanie osoby słabowidzącej czy niewidomej jest wręcz bezsensowne 

(Lejzerowicz, 2016: 244-245). 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w roku akademickim 2021/2022 w szkołach 

wyższych uczyło się 19,6 tys. studentów z niepełnosprawnościami, to 1,6% ogólnej liczby osób 

kształcących się na uczelniach. Studia ukończyło niewiele ponad 5 tys. osób - 5,2 tys. (GUS: 5).  

W Polsce nadal studiuje zbyt mało osób niepełnosprawnych. Kampania „Nauka bez barier‖ 

stara się dokonać zmian w tym zakresie. Badanie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego  

projektu na rzecz dostępności nauki i edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami 

„Nauka bez barier‖ ukazuje, że osoby z niepełnosprawnościami mają coraz większe możliwości do 

zdobycia wyższego wykształcenia. Jednak studia  nie są dla nich jeszcze tak dostępne jak dla ludzi 

pełnosprawnych. Badanie przeprowadzono wśród społeczności akademickiej w szkołach wyższych 

różnego typu na terenie całego kraju. Wyniki badań ukazują, że studenci i pracownicy 

z niepełnosprawnościami wskazali, iż pozytywnie zmieniają się postawy społeczne wobec 

niepełnosprawnych. Społeczeństwo staje się bardziej otwarte na problemy niepełnosprawnych. 

Uczelnie stają się coraz bardziej otwarte na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami niż 
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10 czy 20 lat temu. Podobnego zdania są pełnosprawni studenci i pracownicy szkół wyższych. 

Ponad 50 procent respondentów uważa, iż w ciągu 10 ostatnich lat stopniowo poprawia się sytuacja 

osób z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi o dostęp do kształcenia akademickiego. Przejawem 

tego jest przystosowanie architektoniczne uczelni zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

np. poruszających się na wózkach, jak i z niepełnosprawnością wzrokową. Coraz więcej uczelni 

wyposaża sale wykładowe i ćwiczeniowe w potrzebny sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. 

W szkołach wyższych przybywa miejsc przyjaznych studentom niepełnosprawnym. Państwo 

zwiększa nakłady na finansowanie edukacji osób niepełnosprawnych i wypłaca im stypendia, 

zapomogi i inne świadczenia. Dzięki takiemu wsparciu łatwiej jest osobie z niepełnosprawnością 

podjąć studia. Mimo iż sytuacja studentów i naukowców z niepełnosprawnościami ciągle się 

poprawia, to stan nie jest zadowalający i daleko nam jeszcze do niego. Osoby niepełnosprawne 

nadal nie mogą studiować na dowolnie wybranych kierunkach, ponieważ niektóre są jeszcze 

niedostępne dla tej grupy osób (Portal organizacji rządowych, 2020) 
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК  

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

«Провідні вчені-екологи світу, спираючись на результати глибокого аналізу 

глобальних екологічних проблем, стверджують, що ніякі науково-технічні новації, екологічні 

та соціальні реформи самі по собі не зможуть забезпечити поступальний сталий, екологічно 

збалансований розвиток людства. Для успішного розв‘язання складних екологічних проблем 

потрібен перехід до нової ідеології життя, екологізації економіки і виробництва, формування 

екологічно зорієнтованої цивілізації. Ключову роль у цьому відіграватиме формування 

високого рівня екологічної культури і розвиток екологічної освіти в інтересах сталого 

розвитку. Нині екологічний імператив, екологічна парадигма мають стати керівними у 

практиці підготовки спеціалістів будь-якого профілю діяльності. Мислення фахівців 

найрізноманітніших професій має стати екологічним».  

З метою запобігання екологічних катастроф приділяється першочергова увага 

екологічній культурі громадян України. Становлення цього феномену пріоритетним 

напрямом у психолого-педагогічній теорії та практиці, пов‘язане, перш за все, з тяжкою 

екологічною ситуацією на нашій планеті. Феномен «екологічна культура» у науково-

методичній літературі розглянуто з різних точок зору та позицій такими науковцями як 

Р. Гарковенко, Є. Гірусова, А. Горєлова, Л. Когана, Д. Ліхачова, Є. Маркаряна, Л. Сидоренко 

та ін. екологічна культура розглядається як цілісне утворення суспільно-історичної практики. 

Ціннісні й етичні аспекти системи «природа-суспільство» є предметом досліджень В. Гесле, 

Г. Йонаса, В. Кутирєва, М. Мойсеєва, А. Печчеї, В. Поттера, І. Фролова, А. Швейцера, Б. 

Юдіна й ін. Історичні аспекти становлення шкали екологічних цінностей містяться в 

публікаціях таких науковців, як І. Абрамова, Г. Алі-Мурзаєв, І. Герасимов, В.Кабо, Г. 

Ключарев, Л. Коган, П. Козловські, В. Кутирев, Г. Матюшин, В. Межуєв, М. Мойсеєв, О. 

Назаретян, О. Назарова, О. Павленко й ін. Зв‘язок екологічної культури з формуванням 

екологічної свідомості проаналізували Р. Біджиєва, О. Валітова, С. Дерябо, Т. Іванова, Т. 

Казначеєва, О. Захлєбний, І. Звєрев, І. Суравегіна й ін. Проблеми екологічної освіти й 

екологічного виховання як складових екологічної культури розробляються такими 

дослідниками, як О. Валітова, П. Глинські, Дж. Геллап, Р. Денлап, Т. Іванова, 

Дж. Файблеман, В. Павлов, В. Сафронов, Т. Гардашук, Ф. Гіренко, М. Кисельов, 

В. Крисаченко, М. Галєєва, Є. Плеханов, М. Тарасенко, М. Хроменков та ін.  

У дослідженні українського культуролога І. Тюрченко йдеться про те, що «слово 

«культура» походить від латинського слова colere, що означає обробляти, вирощувати, а 

пізніше вклонятися, вшановувати (культу богів, предків). До середини І ст. до н.е. ці слова 

пов‘язувалися саме із землеробською працею. Поступово поняття «культура» поширюється 

на такі сфери людської діяльності, як виховання, навчання, вдосконалення самої людини. 

Вже  Цицерон у «Тустуланських бесідах»  (45 р. до н.е.) проголошує тезу «cultura animi sutem 

philosophia est» (проте культура духу є філософія), тобто він наголошує  на необхідності  

духовного, розумового розвитку людини як чинника її  вдосконалення. Відтоді слово 

«культура» починає вживатися як синонім вихованості, освіченості людини, і в цьому 

значені воно увійшло  в усі європейські  мови, в тому числі й українську» [1]. 

«Завдячуючи, наголошує В. Гончарук, наявності екологічної культури у людини як 

природної істоти (біологічного виду), вона пристосовується в біосфері в умовах постійної 

конкуренції з боку різноманітних форм живої речовини. Про її визначальну роль у житті 

людини можна стверджувати, мислячи від протилежного: людина, яка позбавлена звичних 

засобів впливу на довкілля (житла, одягу, знарядь праці, зброї, медичних препаратів, ін.), має 

сумнівні шанси вижити й утвердитися у природних екосистемах. Коли ж людина має такі 

можливості, то вона виходить за межі конкуренції, тому що здатна до адаптації в 

природному середовищі. Звідси випливає, що екологічна культура не є несуттєвою для 
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людини: вона перебуває в основі всього людського життя, вказуючи на доцільне й ефективне 

природокористування». 

В «Енциклопедії сучасної України» наводиться кілька дефініцій екологічної культури, 

до прикладу як «напряму людської діяльності та мислення, від якого істотним чином 

залежать природне існування сучасної цивілізації, її сталий розвиток, сукупність певних дій, 

технологій освоєння людиною природи, які забезпечують рівновагу в системі «людина–

довкілля»; як теоретичної галузі знань про місце людини в біосфері як істоти діяльної, 

організуючої її структурні та функціональні блоки; як однієї з форм культури, здатності 

людини відчувати буття світу, пристосовувати його до себе». 

Український дослідник В. Гончарук у своїй дисертаційній роботі зазначає, що 

«екологічна культура – це рівень сприйняття людьми природи, навколишнього світу й оцінка 

свого становища у всесвіті, ставлення людини до світу. Тут необхідно відразу прояснити, що 

мається на увазі не ставлення людини і світу, що передбачає ще й зворотний зв‘язок, а тільки 

ставлення її до світу, до живої природи. У зв‘язку із глобальною екологічною кризою 

необхідно прояснити, які стосунки людини і природи можна вважати гармонійними, як 

людська діяльність впливає на навколишнє середовище і відзначити, чому про екологічну 

культуру так важливо говорити особливо зараз. Також слід звернути увагу на те, що рівень 

екологічної культури прямо пропорційний екологічній ситуації в світі, перебуває у прямій 

залежності від сприйняття біосфери» [2, с. 32-33].  

Екологічна культура звернена до двох світів – природного довкілля і внутрішнього 

світу людини. Своїми цілями вона спрямована на створення бажаного устрою чи ладу в 

природі і на виховання високих гуманістичних життєвих цінностей та орієнтирів у 

людському житті. Екологічна культура спрямована на подолання власної обмеженості 

людини як природної істоти (біологічного виду) щодо пристосування в умовах постійної 

конкуренції з боку тих чи інших форм живої речовини. Вона є сукупністю адаптивних ознак 

виду принципово нового типу. Про значення таких ознак можна мати уявлення від 

протилежного: людина, позбавлена звичних засобів впливу на довкілля (житла, одягу, 

знарядь праці, зброї, медичних препаратів та ін.), має сумнівні шанси вижити й утвердитися 

в природних екосистемах. І навпаки, маючи їх, вона, по суті, виводить себе за межі 

конкуренції, оскільки володіє адаптивними набутками, несумісними з виробленими іншими 

видами в процесі біологічної еволюції. Тому екологічна культура не є чимось несуттєвим чи 

вторинним для існування людини: вона становить саму його функціональну основу, 

уможливлюючи доцільне й ефективне природокористування» [3]. 

На основі цих переконань приділяють особливу увагу структурним компонентам 

екологічної культури та діагностичних матеріалам для дослідження екологічної культури 

студентів технічного коледжу.  

Іншими словами, «екологічна культура» – це міра та спосіб реалізації та розвитку 

сутнісних сил людини, екологічної свідомості та мислення під час духовного та 

матеріального освоєння природи, підтримка її цілісності. Під час цього формування 

екологічної культури особистості, визначається як  цілеспрямоване й організоване 

оволодіння особистістю здобувача освіти компонентами екологічної культури, результат 

освітньої діяльності. Можна з акцентувати увагу на моральності особистості та 

стверджувати, що «екологічна культура» є сукупністю вимог і норм, до екологічної 

діяльності, готовністю людини дотримуватися цих норм. Вона характеризує особливості 

свідомості, поведінки та діяльності людей у взаємодії з природою, в оптимізації своїх 

стосунків до неї, можна простежити, як різне розуміння сутності екологічної культури 

призводить до різноманітності її структури. Під структурою екологічної культури 

розуміється взаємозв‘язок її елементів.  

Дослідники відзначають складну структуру екологічної культури. В низці основних і 

загальних елементів екологічної культури, що виділяються більшістю дослідників, – знання, 

відносини, діяльність. Позитивно оцінюючи це з педагогічної позиції, водночас відзначаємо 

суттєвий факт: на духовні аспекти екологічної культури у її структурі звертають увагу деякі 
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науковці, а саме вони є провідними.  

У структурі екологічної культури людини автори частіше виділяють від трьох і 

більше взаємозалежних та взаємо-проникних компонентів.  

«Основоположним принципом екологічної культури можна вважати принцип 

відповідності соціального та природного в рамках єдиної системи. Встановлення цієї 

відповідності у всіх сферах суспільного життя сприяє, з одного боку, його екологізації, а з 

іншого – гармонізації самої суспільної системи. Екологічна культура виражає міру освоєння 

суб‘єктом природоперетворюючої діяльності, відповідності соціального та природного як 

складових єдиної системи. Вона сприяє також гармонізації взаємовідносин суспільства та 

природи і формуванню нового типу особистості – людини епохи ноосфери». 

Розглядаючи екологічну культуру як систему, що складається з трьох великих блоків, 

що є єдиним цілим. Такими є: культура ставлення людини до природи (що відображає 

екологічні знання, накопичені людством), культура ставлення людини до суспільства, інших 

людей (що відображає діяльнісний початок особистості, принципи організації діяльності на 

основі знання законів природокористування та можливих наслідків своєї поведінки для 

інших людей), і третій компонент – культура ставлення до себе (яка виражає особливості 

внутрішнього світу людини, її особистісну позицію та можливість самостійно приймати 

рішення, наявність переконань і потреб стосовно навколишнього середовища). Тільки за 

умови поєднання всіх трьох виокремлених складових можна говорити про екологічну 

культуру, культуру, що регулює взаємодію з навколишнім середовищем, причому в 

найбільш повному поданні цього поняття.  

Отже, і досі ще немає єдиного та загальноприйнятого визначення екологічної 

культури. Кожне з наявних визначень має як переваги, так і недоліки, але не одне з них не 

може претендувати на універсальність. Психолого-педагогічний науковий феномен 

«екологічна культура» в сучасних умовах розглядається як один із провідних компонентів 

особистості, як головний системо-утворюючий чинник, що сприяє утворенню в людині 

справжньої інтелігентності та цивілізованості. Незважаючи на різне розуміння феномену 

«екологічна культура» та його визначення у більшості дослідників у структурі екологічної 

культури можна виокремити загальні подібні компоненти:  

− когнітивний, що передбачає наявність теоретичних екологічних знань і знань 

природоохоронної діяльності;  

− емоційно-ціннісний, що передбачає наявність позитивного чуттєвого ставлення до 

навколишнього світу, явищ та об‘єктів природи, а також до себе;  

− діяльнісний компонент екологічної культури, що передбачає наявність можливості 

застосувати на практиці знання, вміння та навички в галузі природоохоронної діяльності. 

Екологічна культура є частиною загальнолюдської культури, вона визначає характер 

відносин між людиною і соціоприродним середовищем, проявляється в системі вартісних 

орієнтацій, що мотивують екологічно обґрунтовану (екологічно своєрідну) діяльність, і 

реалізується в усіх видах і результатах людської діяльності, що зв‘язані з пізнанням, 

використанням і науково обґрунтованим перетворенням природи і суспільства».  
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧОНАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН  

У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 
У процесі орієнтації України на Європейський освітній простір вимагає підготовки 

нових високоосвічених, професійно компетентних фахівців будь якої сфери діяльності, а 

отже і молодших медичних спеціалістів. Визначена проблема широко дискутується в 

науковій літературі. Стрімкий розвиток інформаційних і комп'ютерних телекомунікаційних 

систем, мережі Інтернет, та їх застосування у навчальному процесі, призвело до появи нових 

педагогічних методик викладання предметів, в тому числі і природничо-наукового циклу.  

Головний стратегічний напрям розвитку світової та української системи освіти лежить в 

площині вирішення проблем розвитку особистості студента та викладача, а також 

технологізації цього процесу. 

 У даній статті, ми маємо на меті проаналізувати основні напрямки використання ІКТ 

при вивченні природничих дисциплін у медичному коледжі. 

Впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно 

займаються такі дослідники як: С. Новиков, Т.Полілов.  Використання ІКТ у навчальному 

процесі присвячені праці українських науковців: О. Бондаренко, В. Заболотний, Г. 

Козлакова. Науковці в галузі методики фізики В. Биков, М.Жалдак, Ю.Жук, А.Кудін, 

В.Лапінський, В.Сергієнко, М.Шут. Питання професійної підготовки фахівців з 

використанням ІКТ відображені в роботах учених: Р. Гуревича, М. Кадемії, І. Зязюна, 

Л.Коношевського, Н. Ничкало, О. Романовського, В. Сидоренка, С. Сисоєвої та ін. 

Розробкою ППЗ із застосуванням комп‘ютерного моделювання займалися науковці: В. 

Биков, М. Жалдак, І. Левін, В. Пінька, І. Теплицький та ін. 

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) трактує 

інформаційно-комунікаційні технології – це ―сукупність технічних засобів, які 

використовують для обробки інформації та полегшення комунікації, включаючи комп'ютерні 

і мережеві технічні засоби та необхідне програмне  забезпечення‖[4, с.189]. 

Використання ІКТ у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін  сприяє: 

- розвитку нових педагогічних методів і прийомів навчання;  

- зміні стилю роботи викладача, розв'язуваних ними завдань;  

- певним структурним змінам у педагогічній системі; 

-  розвитку  особистості студента, їх професійному становленню; 

- створюють умови для формування якостей, які необхідні для взаємодії в сучасному 

суспільстві та майбутній трудовій діяльності; 

- спонукають студентів  до пошукової, творчої діяльності [3]. 

Актуальність проблеми використання ІКТ при вивченні природничо-наукових 

дисциплін, а саме  фізики та біофізики  полягає в тому, що сучасні досягнення науки і 

техніки вимагають сучасних занять, які враховують ці досягнення. Вдале поєднання 

сучасних комп‘ютерних технологій із традиційними методами навчання дадуть очікуваний 

результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань фізичних законів та процесів, 

розуміння принципів протікання цих процесів у людському організмі та усвідомленні 

подальшого застосування цих знань  у майбутній професії. 

Фізика – експериментальна наука, і для її вивчення та демонстрації необхідно 

виконувати низку дослідів. Комп‘ютер виступає як частина дослідницької установки, 

лабораторного практикуму, на ньому можна моделювати різні фізичні та фізико-хімічні 

явища, що відбуваються на різних рівнях організації біологічних систем і є основою 

фізіологічних процесів. 
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При проведенні уроків фізики та біофізики використовую такі основні напрями 

комп‘ютерної техніки: 

1. Електронний підручник. 

Переваги: забезпечує швидкий зворотній зв‘язок; допомагає швидко знайти необхідну 

інформацію; суттєво заощаджує час при багаторазових звертаннях до гіпертекстових 

пояснень; разом з коротким текстом – показує, розповідає, моделює.  

2. Підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, 

дидактичні картки для індивідуальної роботи). 

3. Мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, навчальні 

відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів). 

Переваги: зміна форм та видів навчання в межах одного заняття; залучення студентів 

до підготовки навчального процесу; розширення можливості інтерактивного супроводу 

заняття; здійснення роботи в малих групах або індивідуальної роботи;проводити інтегровані 

уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв‘язків; організовувати самостійні, 

дослідницькі, творчі роботи проекти, реферати на якісно новому рівні. 

4. Проведення комп’ютерних лабораторних робіт, розв’язування задач із 

застосуванням комп’ютерних моделей. 

Переваги: широкі можливості за завдання параметрів явища і їх зняття; можливість 

наочно показувати фізичні явища і процеси; можливість досліджувати фізичні явища і 

ставити різні експерименти; студенти мають можливість самостійно змінювати параметри 

моделі, при цьому одразу отримувати результат. 

5. Контроль рівня знань з використанням тестових завдань за допомогою програми 

Test W2 та  MyTest. 

З розвитком суспільства змінюються й пріоритети освіти, тому впровадження в 

навчальний процес технології інтерактивного навчання вважається одним із найбільш 

прогресивних. Ця технологія дозволяє сформувати та розвинути предметні, міжпредметні, а 

також особистісні компетенції студентів, сприяє забезпеченню середовища прояву ключових 

компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів, що є підґрунтям формування 

їхньої фахової компетентності. Інтерактивне навчання формує найголовніше вміння сучасної 

людини – вчитись вчитися. 

Упровадження інтерактивного навчання сприяє розвитку інтелектуальної активності, 

допитливості, компетентності, вміння дискутувати, незалежності мислення, 

самокритичності, кооперації та співпраці; пробуджує інтерес до навчання; сприяє 

ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу; здійснює зворотній зв‘язок між «викладач 

– студент»; формують життєві навички.  

Виокремимо такі основними вимоги до студентів медичного коледжу, що забезпечують 

успішність засвоєння знань з основ біологічної фізики дисциплін, використовуючи 

інтерактивні технології: 

1) взаємне розуміння між членами групи для того, щоб загальна навчальна діяльність 

була корисна для кожного студента; 

2) безпосередня взаємодія між учасниками, за якої всі члени групи перебувають один з 

іншим у тісному контакті; 

3) індивідуальна відповідальність, за якої кожен студент повинен мати знання із 

запропонованого матеріалу й нести відповідальність за допомогу іншим (більш здібні 

студенти не виконують роботу за слабких); 

4) розвиток вміння працювати у команді (soft skills), котрі необхідні для успішної 

спільної роботи (планування, розподіл завдань, ролей);  

5) оцінка власної діяльності, коли група оцінює успішність своєї роботи. 

Перевагами в навчанні з використанням інтерактивних технологій для студентів 

можна виокремити такі: 

1) підвищення мотивації, пов‘язаною з пізнавальною діяльністю; 
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2) зниження рівня тривожності, підвищення впевненості в собі, розвиток 

резилентності (життєстійкості); 

3) завдяки спільній діяльності, засвоєння знань відбувається більш ефективно; 

4) покращується емоційна атмосфера в колективі. [5] 

Центральною частиною інтерактивного заняття можна вважати інтерактивну вправу, 

мета якої полягає не стільки в закріпленні вивченого матеріалу чи перевірці знань, скільки в 

засвоєнні основного змісту нового навчального матеріалу. 

Створити свою інтерактивну вправу за готовим шаблоном має можливість кожен 

студент на основі онлайн сервісу LearningApps.org, що є додатком Web 2.0. 

LearningApps.org – онлайновий сервіс, що є конструктором для розробки різноманітних 

завдань та вправ з різних дисциплін для будь-якої вікової категорії.  

За допомогою даного сервісу студентам медичного коледжу пропонується виконати 

або, за бажанням, розробити власні вправи. Найбільш цікаві та змістовні розробки 

розміщують за згодою викладача на веб-сайті. Такі вправи можуть застосовуватися у якості 

тренувальних або для контролю знань. 

Інтерактивні вправи з основ біологічної фізики можна розробити такого типу: 1) співвідношення 

фізичних та позначень, понять і визначень; 2) вставити пропущену букву або слово; 3) розв‘язати кросворд, 

пазл, ребус, шараду, головоломку тощо; 4) пошук потрібного терміну; 5) вікторини з однією чи багатьма 

правильними відповідями; 6) інтерактивні ігри та ін. 

Використання інтерактивних методів навчання, під якими розуміємо методи, що 

спонукають студентів до взаємодіяльності, діалогу з іншими суб‘єктами навчального 

процесу та засобами навчання. 

Виходячи з вище сказаного, зробимо висновок, що інтерактивні комп‘ютерні програми 

є ефективними засобами навчання, які допомагають якісніше засвоювати найбільш складні 

розділи фізики та біофізики, сприяють  реальному уявленню складних фізико- хімічних та 

фізико-біологічних процесів, дозволяють візуалізувати невидимі об‘єкти (магнітне та 

електричне поле, радіаційне випромінювання, тощо) . 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У 

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
Вступ. В сучасній соціокультурній ситуації домінантою є перехід до компетентнісно – 

орієнтованої освіти, впровадження нових ефективних педагогічних технологій, 

інтерактивних методів виховання, які повинні відповідати європейським вимогам та 

стандартам, створення та забезпечення умов для оволодіння випускником закладу загальної 

середньої освіти ключовими компетентностями в умовах розвитку сучасного динамічного 

простору, а першочерговим завданням є створення умов для формування творчої, 

компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал в суспільстві. 

Концепт змін освітнього середовища в Україні визначає нову мету, завдання й 

результат виховання та поведінки здобувача повної загальної середньої освіти, на які 

націлюють нормативні та державні документи про освіту: Національна програма «Діти 

України», Національна Доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Закон України 

«Про освіту», Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», Концепція національного і патріотичного виховання дітей та 

молоді, Концепція «Нова українська школа» (з 2016 р.).  

Виклад основного матеріалу. У Законі України «Про освіту» (зі змінами 2020 р.), 

«Про повну загальну середню освіту» (2020 р.) та Державному стандарті зазначено, що 

метою повної загальної середньої освіти є різносторонній розвиток, виховання і соціалізація 

особистості, здатної до життя в суспільстві, до цивілізованої взаємодії з іншими і 

навколишнім світом, та яка прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова 

до свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності і 

громадянської активності [3].  

Основні підходи до формулювання сутності, структури та складових культурної 

компетентності розглянуто в працях Валевського Л., Гриценко І., Квітка О., Мартиненко Я. 

У працях Болгаріної В., Пометун О., Головіна Н., Мельника С., Падалки Г. культурна 

компетентність – це здатність учня до інтелектуально – розумового зростання шляхом 

постійного безперервного пізнання нового та вивчення культурної спадщини попередників, 

їх мудрості та культурних цінностей, а також наявності навичок взаємодії з людьми, що 

належать до інших культур [1;2;5]. 

З огляду на подану літературу можна стверджувати, що формування культурної 

компетентності особистості учня відбувається у процесі виховання, яке свідчить про 

результат засвоєння людиною цінностей національної культури. 

Метою роботи є аналіз формування культурної компетентності учнів у виховному 

процесі 

Провідним завданням освіти є формування ключових компетентностей, основною з 

яких визначено культурну, яка допомагає в становленні культури особистості, як 

найважливішої умови її самоорганізації і саморозвитку, який цінний потенціал, який, на 

жаль, залишається в деяких аспектах недооціненим.   

У Законі України «Про освіту» компетентність визначається як «динамічна комбінація 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність».   

Культурна компетентність – це аналіз, оцінювання та усвідомлення цілісної картини 

світу і власної культурної ідентичності, обізнаність у сфері культури; креативний розвиток і 
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творче вираження ідей,  досвіду та емоцій впродовж життя; ціннісне і толерантне ставлення 

до культурних відмінностей, осягнення соціальних та економічних можливостей культурної 

діяльності.  

У Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради ЄС культурна компетенція 

визначається як «обізнаність та самовираження у сфері культури». Це означає, що протягом 

усього життя у формуванні культурної  компетенції набуття знання місцевого, державного, 

європейського та всього світу в цілому культурного спадку, розуміння культурного та 

мовного різноманіття, вміння пов‘язувати власну точку зору з думками інших та вміння 

визначати та усвідомлювати соціальні та економічні можливості у культурній діяльності [8]. 

На сьогоднішній день спостерігається тенденція до зниження культурної 

компетентності особистості, яке пов‘язано з негативними процесами в суспільстві. 

Культурна компетентність в учнів полягає в можливості розуміти, правильно 

використовувати та  доцільно застосовувати здобуті знання про культурні установки, 

цінності й норми. Культурна компетентність вказує на ступінь соціалізації та інтегрованості 

людини в суспільство, що дає можливість розуміти і використовувати у діяльності знання, 

правила поведінки, а також систему загальноприйнятих світоглядних установок і ціннісних 

орієнтацій. 

Формування культурної компетентності забезпечує цілісність культурного простору, 

культурна компетенція свідчить про наявність у особистості необхідного рівня знань та 

навичок, що забезпечує йому можливість бути повноцінним членом суспільства та вказує на 

здатність до особистісного зростання шляхом осягнення культурної спадщини та цінностей; 

дає змогу залучити учнів до культурної діяльності, яка збагачує знання про культуру, 

перетворення цих знань у морально – етичні якості, норми та принципи життя, у вміння та 

навички творчої діяльності, як важливого чинника розвитку освіти. 

Наше розуміння «культурної компетентності» представлене такими складовими: 

- розуміння людиною власного внутрішнього культурного світогляду; 

- ставлення людини до культурних відмінностей, які формуються на основі 

загальнокультурних знань щодо різних культурних світоглядів; 

- вміння практично спілкування в міжкультурному середовищі. 

У зв‘язку з цим, учні повинні бути:  

- здатними аналізувати та оцінювати головні надбання й досягнення національної та 

загальнолюдської науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах 

сучасного українського суспільства; 

- мають знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовленнєвої культури, 

інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти при спілкуванні та 

діалозі; 

- повинні опанувати основами толерантної поведінки, стратегіями побудови діалогу в 

умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами; 

- виховувати в собі патріотизм до своєї країни та громадянську активність. 

Прикладами та результатами формування культурної компетентності можуть бути 

уроки: на уроках трудового навчання власноруч приготувати страви національних кухонь 

країн, або виготовити моделі транспортних засобів, поширених в інших країнах та памяток 

архітектури; уроки географії та історії захоплять учнів красою архітектури, розкажуть про 

середньовічну культуру, а учнівські дослідження, проекти і презентації про визначні 

пам'ятки, допоможуть краще запам'ятати та систематизувати інформацію; викладання 

мистецьких дисциплін можна досягти через партнерські взаємодії та програми з діячами 

культури, такими як художниками, музикантами, дизайнерами та іншими; на уроках 

української мови та літератури присвячувати певні дні до дня народження видатних 

письменників, які зробили вагомий внесок в розвиток української культури [6]. 

Особливу роль у розвитку та формуванні культурної компетентності відіграє 

позакласна робота учнів: гуртки, факультативи, години спілкування, тренінки, театральні 
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студії. Наприклад, обговорення сучасних тенденцій у кінематографі або актуальні події, які 

викликали суспільні настрої, під час виховної години.  

Висновки. Аналіз наукової та навчальної літератури показує, що поняття культурна 

компетентність учнів досліджена не у повному обсязі, що дає підстави для подальшого 

розвитку.  

Ознайомлення та дослідження з запропонованими складовими культурного 

становлення учнів сприятиме вдосконаленню процесу виховання культурної компетенції 

учнів закладів загальної середньої освіти; вдосконаленню професійно – педагогічної 

підготовки майбутніх вчителів до формування культурної компетенції учнів. Цей напрям 

вважаємо перспективним для подальших досліджень. 
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СЕКЦІЯ 14. Психологічні науки 

 
Гусак І. М. 

практичний психолог,  

викладач соціальних дисциплін 
Вінницький технічний фаховий коледж  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКАМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО 

ДІЯЛЬНОСТІ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Постановка проблеми. Сьогодні, досить розповсюдженою є проблема насильства в 

освітньому середовищі. Кожен, хто живе в соціумі може стикнутися з проявами насильства 

щодо себе. Особливо це актуально в дитячому та підлітковому колективі, коли виникають 

конфлікти, за допомогою яких вчаться відстоювати власні інтереси, взаємодіяти в соціумі, 

йти на компроміс, однак, якщо ситуація переростає в агресію і спрямовується на конкретну 

особистість і має систематичний характер – мова йде про булінг.  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-197
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
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Все частіше ми чуємо цей термін з екранів телевізорів, в соціальних мережах, проте 

для багатьох він досі залишається незрозумілим. Спробуємо розібратись, що ж він означає.  

Глузування, погрози, образливі прізвиська, стусани, нанесення  тілесних ушкоджень – 

є ознаками нездорових стосунків, які можуть привести до цькування – регулярного, 

систематичного та повторюваного знущання. 

Цілеспрямоване нанесення фізичної та психологічної шкоди стало об‘єктом уваги 

науковців, педагогів та психологів, й отримав спеціальну назву – булінг (від англ. «bully» – 

грубіян, хуліган, задирака «to bully» –знущатися) – це тривалий процес свідомого 

жорстокого, агресивного ставлення, з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або 

ж створити негативне середовище для людини, яке полягає у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій. (стаття 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 1 

Закону України «Про освіту»). 

До цієї проблеми не варто ставитися легковажно, через незрілість та нестабільність 

дитячої психіки, акт насильства, подекуди може і завдати серйозної шкоди психологічному 

здоров‘ю, а найстрашнішим наслідком може стати самогубство. 

Мета статті.  Ознайомити учасників освітнього процесу з причинами виникнення 

булінгу, опрацювати  методи роботи та профілактики даного явища, надати інформацію всім, 

хто є відповідальним за життя і здоров‘я дітей про те, що таке булінг, його ознаки та 

відповідальність за вчинені дії. 

Виклад основного матеріалу. Розповсюдження цькування в освітньому середовищі 

мало місце завжди. Однак, в теперішній сучасний час, ця проблема набула світового 

масштабу, про неї почали говорити відкрито і виникла необхідність на законодавчому рівні 

протидіяти та встановити відповідальність за насильницькі діяння. 

За дослідженнями UNICEF Ukraine - Україна посідає 4 місце в світі за рівнем 

підліткової агресії, після Росії, Албанії та Білорусі. З 2017 року, з явищем булінгу стикнулися 

67% підлітків,  причому 40% з яких, не розповіли про це навіть батькам [4].   

На причини виникнення цькування впливають особистісні, сімейні,  соціальні та 

чинники середовища (індивідуальні особливості у зовнішності та розвитку, відсутність  

близьких стосунків з батьками, домашнє насильство, соціальна та економічна нерівність, 

вплив інформаційних технологій, ЗМІ, відносини з однолітками та несприятливий соціально-

психологічний клімат в закладі освіти) [2]. 

Типовими ознаками булінгу є: наявність сторін (кривдник, потерпілий, спостерігачі),  

дії кривдника, які призводять до психічної та фізичної шкоди, підпорядкування потерпілого 

інтересам кривдника, спричинення соціальної ізоляції потерпілого, що супроводжується  

систематичним діянням.  

Слід зауважити, що булінг відрізняється від конфлікту за наступними його 

проявами [1]:  

- психологічне цькування (насильство, яке пов'язане з дією на психіку, що наносить 

психологічну травму шляхом словесних образ, чуток або погроз, переслідування, 

залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, також принизливі 

погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, ігнорування, погрози, жарти, 

маніпуляції, шантаж, образливе ім'я, з яким постійно звертаються до жертви, обзивання, 

дражніння, зведення наклепів, ізоляція); 

- фізичне цькування (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, 

нанесення тілесних пошкоджень, ударів та побоїв);  

- сексуальне цькування (будь-які систематичні дії сексуального характеру, принизливі 

погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, зйомки у переодягальнях, поширення чуток, 

сексуальні погрози та жарти); 

- економічне цькування (вимагання грошей, їжі, інших речей, примушування до 

крадіжки, пошкодження майна, викрадення особистих речей жертви); 
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- кібербулінг (цькування за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших 

електронних гаджетів, пересилання зображень і фотографій, обзивання, зведення наклепів у 

соціальних мережах). 

Відповідно до затвердженого наказу Міністерства освіти і науки України від 28 

грудня 2019 року № 1646, щодо порядку реагування на випадки булінгу, керівник закладу 

освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти, вільного від насильства [5].  

У разі отримання заяви або повідомлення про випадок цькування в усній чи письмовій 

формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації, невідкладно у строк, 

що не перевищує однієї доби, керівник повідомляє територіальний орган або підрозділ 

Національної поліції України, батьків або представників малолітніх чи неповнолітніх осіб, 

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту та 

надання соціальних послуг, з‘ясування причин, які призвели до випадку булінгу та вжиття 

заходів для їх усунення. 

Директор закладу освіти  скликає засідання комісії з розгляду випадку цькування (до 

складу якої входять педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, 

представники служби у справах дітей, представники  центру соціальних служб для сім‘ї, 

дітей та молоді та батьки обох сторін) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня 

отримання заяви або повідомлення.  

 Педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти слід уважно ставитись до 

всіх випадків булінгу, повідомляти про них, уважно розглядати заяви, забезпечувати вжиття 

просвітницько-профілактичних заходів щодо протидії булінгу, розробляти плани, 

публікувати їх на сайтах і вчасно інформувати органи Національної поліції та службу у 

справах дітей про ситуації з насильницькими проявами. В іншому випадку передбачена 

адміністративна відповідальність за приховування таких ситуацій. 

Висновок. Очевидно, що подолання булінгу - це поступовий процес, який 

спрямований на зменшення і профілактику таких випадків, а в майбутньому - на повну його 

ліквідацію та викорінення.  

Важливо щоб діти, підлітки, в цілому вся сучасна молодь та їх батьки, були 

проінформовані про це негативне явище, яке несе за собою велику кількість проблем 

психологічного і фізичного характеру, які мають неминучі психотравмуючі та соматичні  

наслідки для особистості. 

Безумовно, потужним інструментом є підтримка соціальних служб, взаємодія 

студентів та педагогів з працівниками правоохоронних органів та ювенальної превенції, коли 

підлітки можуть поставити запитання про свої права, відповідальність за булінг, юридичні 

наслідки та притягнення до адміністративної відповідальності.  

Також, психологу закладу освіти, варто проводити сумісні тренінги з педагогами, 

батьками, студентами  для відпрацювання єдиного алгоритму дій у разі виявлення проявів 

агресії, цькування та насильства вцілому.  

Телефони довіри: 

- Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 або з мобільних 772 ; 

- Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000; 

- Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0800 500 335; 

- Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0800 501 720; 

- Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 7676; 

- Центр надання безоплатної правової допомоги 0800 213 103; 

- Національна поліція України 102. 
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ У КУРСАНТІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 

ЗАПОБІГАННЯ  
Емоційне вигорання – термін, який почали використовувати ще у 1974 році. Тоді 

Г. Фройденбергер та Г. Норт визначили причини, перелік фаз емоційного вигорання і 

фактори його розвитку. При цьому, дослідження проводились із залученням волонтерів, що 

допомагали в безкоштовній клініці для осіб із наркотичною залежністю [1]. 

Проте, вже у 2000-х роках термін ―вигорання‖ почали використовувати для позначення 

хвороби, що є наслідком тривалого невирішеного стресу на робочому місці [2]. Вже з 2019 

року ВООЗ використовує його виключно із прив‘язкою до роботи. 

На теперішній час існує низка досліджень з приводу емоційного вигорання на 

робочому місці, що присвячена професіям різного роду. Є навіть низка статей, що 

присвячена емоційному вигоранню військовослужбовців різних категорій, однак, серед усіх 

– жодного дослідження щодо осіб курсантського складу.  

Курсанти – особи, що так чи інакше обрали свій життєвий шлях та пов‘язали його із 

несенням служби у різних військових частинах. Тобто, це люди, що ще на етапі дитинства 

свідомо йдуть на певні обмеження, які за своєю суттю вже викликають стрес для організму.  

Курсантське життя наповнене певних правил та обмежень, деякі з яких регулюються 

Дисциплінарним Статутом ЗСУ [3]. Так, до них, зокрема, відносять обмеження щодо: 

 поведінки у суспільстві; 

 взаємовідносин у колективі; 

 зовнішнього вигляду; 

 вживання алкогольних та тютюнових продуктів та ін. 

На мою думку, найбільш важким з точки зору емоціонального стану для курсантів 

відзначається час проживання на території військової частини, що супроводжується 

несенням служби в нарядах та відбуттям у звільнення за графіком, оскільки у цей час особа 

не лише відчуває постійний стрес, що накопичується, а й не отримує жодної можливості для 

його зняття. На додаток, перебуваючи у звільненні, курсант може бути достроково 

відізваним з нього із встановленням строків прибуття до військової частини, що також 

занурює у стресову ситуацію. 

Загалом, варто зауважити, що не лише вищезазначені умови створюють стрес для 

курсанта, а й низка інших, до яких, зокрема, можна віднести отримання стягнення, складання 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/buling-u-zakladah-osvity-kudy-zvertatysya-po-dopomogu/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/buling-u-zakladah-osvity-kudy-zvertatysya-po-dopomogu/
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нормативів військово-спортивної комісії та ін. Усе це певним чином дисциплінує особу, 

проте, в той же час навантажує її психоемоційний стан. 

На мою думку, ця ситуація потребує особливої уваги та обов‘язкового врегулювання. 

Так, зокрема, першочерговим є змінення системи виховання військовослужбовця. Також, 

серед порад - надання курсантам більшої свободи вибору та можливостей для зняття стресу. 

Наприклад, влаштовуючи 1 день на тиждень без певних правил (без військової форми одягу, 

ранкової зарядки або ін.), можна отримати психологічно більш стабільний колектив, що 

поступово позбавляється стресу.  

Окрім вищезазначеного, дуже важливим у питанні запобігання емоційного вигорання 

курсантів є залишення їм простору для обрання для себе певного роду зайнятості. Це може 

бути вид спорту чи творчості, який допомагає особі розслаблятися та отримувати ендорфіни, 

викликані позитивними емоціями. При цьому, дуже важливим є накладення табу на відміну 

цього виду заняття чи позбавлення дозволу. Також прогресивним напрямком зняття стресу 

наразі є арт-терапія, яку можна впроваджувати навіть на базі військової частини. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, варто зауважити, що питання емоційного вигорання 

у курсантів є дуже актуальним, оскільки для нормального становлення військовослужбовця 

важливим є процес його виховання. 
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ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ПСИХОЛОГА 
Нині, у ХХІ столітті, професія психолога набирає неабиякої популярності. Чимало 

молодих людей щиро зацікавлені у ній, адже така галузь науки як психологія розкриває 

широкий спектр моральних і ментальних проблем, з якими сучасне суспільство має намір 

боротися. Проте, не кожен, хто бажає займатись якоюсь справою має до неї хист. Для 

психологів-спеціалістів є важливою наявність низки певних професійно важливих якостей. 

По-перше, для особи, яка є професіоналом у своїй справі, відповідальність відіграє 

ключову роль. Якщо людина ставиться серйозно до свого заняття, сумлінно виконує свої 

обов‘язки, вона справді заслуговує визнання. 

Сумлінність – це етична відповідальність за свою поведінку перед собою та оточенням 

[1, с. 987]. Від слів і діянь психолога певним чином залежить емоційний стан його клієнта. І 

якщо фахівець усвідомлює свої вчинки та готовий відповідати за них, це налаштує його на 

одну хвилю з клієнтами. 

По-друге, психологи працюють з абсолютно різними людьми, чиї погляди та світогляд 

можуть суттєво відрізнятись один від одного. Так, психолог не робот без почуттів, але йому 

варто випрацювати у собі таку якість як терпимість. Адже усі люди схильні довіряти тим, 

хто з розумінням ставиться до їх звичок і принципів. 

https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferezii/emociyne_vigorannya.pdf
https://delta-med.com.ua/emotsijne-vygorannya-abo-syndrom-dvadtsyat-pershogostolittya
https://delta-med.com.ua/emotsijne-vygorannya-abo-syndrom-dvadtsyat-pershogostolittya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14#Text
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Також для фахівців у галузі психології неабияку роль відіграє емпатія. Саме завдяки 

співпереживанню люди готові відкрити душу, не виходячи із власної зони комфорту та 

поділитися тими почуттями, що лежать у глибині душі. 

Наступна риса, що притаманна професійним психологам це відкритість. Будуючи 

діалог з особою, варто не боятися іти на контакт та сумніватися у необхідності своїх слів. На 

комунікабельності будуються чи не усі людські відносини. 

На противагу відкритості можемо поставити стриманість емоцій. Так, спеціаліст 

повинен наче відчувати момент, коли варто просто промовчати, без зайвих слів. Певні емоції 

можуть сприйматись неоднозначно та іноді ранити особу, а людина, яка прийшла до 

психолога розкрити свої таємниці жадає бачити у ньому підтримку, тому часом емоційність з 

боку спеціаліста може бути зайвою.  

У психології є термін «конгруентність». Його значення розкривається в цілісності та 

узгодженості інформації, що була передана одночасно різними способами, наприклад 

вербальним і невербальним [2, с. 144]. Для достатнього, повного і чіткого аналізу особи 

психолог повинен володіти такими навичками. 

Певно, кожному з нас хочеться, аби нас слухали. Ведення діалогу це ціла наука, яка 

охоплює вміння слухати та розповідати. Для компетентного психолога важливим є володіти 

навичками з обох процесів. До прикладу, зацікавленість слугує фактором зближення осіб, 

проявляє наявність щирого інтересу в отримуваній інформації. 

Деякі особистості глобально проявляють агресію, злість та нервозність. Тому для 

професії психолога варто володіти такою якістю, як стресостійкість, адже, здавалось би, 

такий банальний перелік правил зберігання стану спокою і реагування на стрес може 

допомогти урятувати чиєсь здоров‘я а часом і життя. 

Ще одним чинником, який формує особу як компетентного психолога є здатність до 

самоаналізу, тобто рефлексія. Цей психологічний механізм здійснюється особою самостійно 

через осмислення особою свого минулого і теперішнього, виокремлення власного «Я» та 

проектування своїх емоцій на зовнішній світ [2, с. 257]. 

Наостанок, для людини, яка мріє стати спеціалістом у певній сфері важлива наявність 

неабиякої мотивації. Саме жага до пізнання та бажання самореалізації можуть допомогти 

особі усвідомити своє істинне бажання належати до певної ланки суспільства. А для тих, хто 

мріє бути психологом, мотивацією є допомога людям, їх щира підтримка та саморозвиток. 
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ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 
Девіантна поведінка неповнолітніх – гостра проблема, яка обговорюється серед 

науковців різних галузей – криміналістики, юстиції, педагогіки, психології, соціології тощо. 
На цю тему існує достатня кількість теорій, що виділяють кілька основних понять для 

розуміння природи та сутності відхилення: соціологічне, психологічне, біологічне. 

Складність, однак, полягає в тому, щоб визначити, яка з цих теорій може стати основою для 
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виникнення тих типів девіантної поведінки, які найбільш ймовірно впливають на появу 

злочинної поведінки. 
Сучасна молодь живе у складному за тенденціями та змістом соціалізації світу. На таку 

ситуацію впливає багато факторів, найважливішими з яких є: надто швидкі темпи 

дорослішання підлітків  та темпи технологічних змін, що породжує нові вимоги до 

підростаючого покоління; надмірно перенасичений інформаційним змістом, що утворює 

масу «шуму» і надає глобальний вплив на особистість підлітка, який ще не склав чіткої 

життєвої позиції. Економічні та екологічні кризи, що зачіпають наше суспільство та дітей, 

викликають відчуття роздратування та безвиході. 
На думку А. Мельник, Л. Магдисюк, фактори, що впливають на виникнення девіантної 

поведінки, можна розділити на три групи [4]: 
- біологічні фактори – несприятливі фізіологічні чи анатомічні особливості організму 

дитини (порушення психічного розвитку, вади слуху та зору, ураження нервової системи, 

фізичні вади, дефекти мовлення тощо); 
- психологічні фактори – психопатологія або акцентуація характеру. Ці відхилення 

виражаються в нервово-психічних розладах, психопатії, неврастенії, прикордонних станах, 

що підвищують збудливість нервової системи і провокують неадекватні реакції підлітка; 
- соціально-психологічні фактори, що виявляються у недоліках шкільного, сімейного 

чи соціального виховання, фактично – в ігноруванні статевих та індивідуальних 

особливостей дітей, що призводить до порушень процесу соціалізації. 
Деякі вчені пропонують подібну класифікацію девіантних поведінкових факторів: 
- індивідуальні фактори, що діють на рівні психобіологічних передумов асоціальної 

поведінки та ускладнюють соціальну адаптацію особистості; 
- психологічні та глобальні фактори, що виявляються у недоліках шкільного та 

сімейного виховання. 
- соціально-психологічні чинники, що виявляють несприятливі особливості взаємодії 

неповнолітнього з найближчим оточенням у сім'ї, на вулиці, у виховному колективі; 
- особистісні чинники, які переважно виражаються в активному вибірковому ставленні 

особистості до бажаного середовища спілкування, до норм і цінностей свого оточення, до 

виховних впливів сім'ї, школи, суспільства, а також до ціннісні орієнтації особистості та її 

здатність до саморегуляції своєї поведінки; 
 - соціальні фактори, зумовлені соціальними та соціально-економічними умовами 

життя суспільства. 
Загалом, серед різних типів і класифікацій можна виділити основні фактори, що 

впливають на розвиток девіантної поведінки у молодих людей: 
1. Соціально-економічні фактори «відображають ступінь соціальної стабільності в 

країні та загальну ситуацію щодо бідності та розподілу доходів». В Україні дуже сильно 

резонує економічна нерівність між групами населення. Таке нерівне ставлення, безсумнівно, 

впливає на неповнолітніх. Спочатку в школі, потім в інституті дитина гостро реагує на 

відмінності між собою та однолітками. Діти починають просити у батьків заходів для 

покращення матеріального становища, якими батьки не можуть забезпечити. У підлітка 

починає накопичуватися злість і образа, він починає страждати і, сам того не усвідомлюючи, 

втрачає повагу до батьків. У будь-якому випадку такому підлітку буде важко відмовитися від 

пропозиції зробити щось протизаконне, що принесе йому якусь користь чи бажання [3, с. 

77]. 
2. Виховно-психологічні фактори. У всіх сферах суспільного життя в Україні нині 

відбуваються зміни, які ведуть до девальвації попередніх форм поведінки та цінностей. 

Невідповідність між уявою та реальністю посилює напруженість у суспільстві, змушуючи 

людей змінити свою поведінку та вийти за межі допустимих норм. Система соціального 

контролю в сучасному суспільстві настільки слабка, що «підліткам важко самостійно 

протистояти негативному впливу» [5, с. 136]. 
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Слід зазначити, що ще однією проблемою в цьому факторі є насильницькі дії батьків, 

оскільки ці підлітки стають агресивними та замкнутими людьми, довіру яких практично 

неможливо завоювати. Саме такі люди мають можливість чинити жорстокі і, насамперед, 

насильницькі злочини, тому що в їхній справі руйнуються межі дозволеного. Особливо 

негативно впливає на дитину виховання в асоціальній сім‘ї, у сім‘ї алкоголіків, наркоманів і 

злочинців. У таких сім‘ях панує аморальність, культ насильства, неповаги, жорстокості, 

цинізму. Звичайно, це стосується дітей з раннього віку. 
3. Психофізіологічний фактор. Крім перерахованих вище факторів, проблема 

поведінкових розладів у підлітковому віці пов‘язана з такими явищами, як акселерація та 

інфантилізм. Під акселерацією ми розуміємо прискорений фізіологічний, психологічний і 

статевий розвиток. Підлітки з ознаками інфантилізму мають труднощі в спілкуванні і не 

можуть критично оцінювати себе та свою поведінку. Їх девіантна поведінка часто базується 

на дитячих реакціях опору, наслідування старшим, компенсації та надкомпенсації [1, с. 91]. 
4. Біологічні фактори. Велика група причин девіантної поведінки підлітків, на думку 

багатьох вчених, пов'язана з погіршенням здоров'я підростаючого покоління, зростанням 

психічних захворювань, наркоманії, алкоголізму, погіршенням генетичного складу підлітків. 

підліткове населення. Девіантна поведінка ґрунтується на внутрішніх, біологічних умовах 

[2, с. 94]. 
Тому ми перерахували основні фактори, що впливають на виникнення девіантної 

поведінки серед неповнолітніх. Отже, проаналізувавши їх, можна дійти до висновку, що 

основний домінуючий принцип у суспільстві – орієнтація на здорове покоління, інститут 

сім‘ї – майже поступово зникає і, як наслідок, чужі моделі виховання та освіти які 

являються основою для формування девіантної поведінки серед молоді. Потреба грамотної 

державної молодіжної політики, спрямованої на реформування соціальної сфери, активної 

роботи з молоддю, забезпечення якісної освіти, активний розвиток дозвілля та 

зацікавленість держави у добробуті населення це дасть нижчі показники зростання молодих 

людей з девіантною поведінкою, яка буде приносити користь суспільству та самій державі. 
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РОЛЬ НЕСЛОВЕСНИХ КОМПОНЕНТІВ В КОМУНІКАТИВНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Комунікації  (спілкування)  є  важливою та актуальною темою, тому що стосується 

кожного. Оскільки людина є суспільною істотою, то однією з найважливіших її  потреб є 

потреба в спілкуванні. Без спілкування неможливе існування людського суспільства. 

Спілкування може реалізуватися словесними (вербальними) та несловесними  

(невербальними) засобами. 

Невербальна комунікація – це система знаків, що використовуються у процесі 

спілкування і відрізняються від мовних засобами та формою виявлення. І хоча мовні канали 

зв‘язку мають пріоритетне значення, ні в якому разі не можна ігнорувати невербальні засоби. 

Науковими дослідженнями доведено, що саме за їх рахунок відбувається від 40 до 80 % 

комунікації. Причому 55% повідомлень сприймається через вираз обличчя, позу, жести, а 

38% – через інтонацію та модуляцію голосу [2]. 

Невербальні засоби відіграють важливу роль в процесі комунікацій, адже вони 

підсилюють, доповнюють,  підтверджують або заперечують сказане. Проявляючись на 

несвідомому рівні,  саме невербалика дає нам більш правдиву інформацію. Через 

невербальну поведінку ми можемо  краще пізнати людину, оскільки бачимо  її емоційний 

стан.  

  Психологи вважають, що читання невербальних сигналів є найважливішою умовою 

ефективного спілкування. Такі невербальні сигнали важливі в спілкуванні з кількох причин:   

  близько 70% інформації людина сприймає саме по зоровому (візуальному) 

каналу;  

  невербальні сигнали дозволяють зрозуміти справжні почуття й думки 

співрозмовника; 

  ставлення до співрозмовника нерідко формується під впливом першого 

враження, а воно, у свою чергу, є наслідком впливу невербальних чинників – ходи, 

виразу обличчя, погляду, манери триматися, стилю одягу і т.д.  

Особливо цінні невербальні сигнали оскільки вони спонтанні, несвідомі і, на відміну 

від слів, завжди щирі [4, с.9]. 

До системи  основних невербальних засобів комунікації відносять:  

 рухи частин тіла (ілюстратори, регулятори, адаптатори, емблеми й афектори)  і 

«мова тіла» (жести, міміка, вираз обличчя); 

 інтонації голосу, темп та його діапазон; 

 погляд (частота, тривалість, зміна статики та динаміки, уникнення погляду); 

 простір (просторові форми організації спілкування). 

Найбільш вживанішими і виразнішими серед невербальних засобів є жести і міміка. 

Але, жести, які поширені в одній країні, можуть не використовуватись в іншій або мати різне 

значення. Наприклад, популярний жест «коло», більшістю народів сприймається, що все 

гаразд. Але у Франції цей жест означає «нічого», а  в Японії — гроші. Тому, використовуючи 

жести для ефективного спілкування, потрібно розуміти їх значення та конкретне трактування  

різними культурами . 

Міміка демонструє зміни виразу обличчя під час спілкування, які можуть означати сум, 

радість, задоволення, презирство, страх, обурення. Усвідомлений контроль за виразом 

обличчя допомагає людині підсилити зміст повідомлення, приховати або стримати свої 

емоції. Зміст деяких мімічних сигналів залежить від культурних традицій, тому їх складно 

інтерпретувати однозначно [1].  
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Швидкість мови визначається темпераментом. Спокійна, повільна мова свідчить про 

поміркованість співрозмовника. Швидкий темп мови людини може свідчити про 

імпульсивність, пожвавленість. Сповільнення темпу може свідчити про втому, втрату 

впевненості. Тон мови відображає  психологічний стан того, хто говорить. Саме тон дає нам 

зрозуміти співрозмовнику   чи його  схвалюють,  повчають,  докоряють.  

Важливе значення для процесу спілкування має погляд, недарма кажуть, що очі – це 

ніби «дзеркало душі», і вони часто повідомляють більше, ніж слова. «Знакове, в т.ч. 

етикетне, функціонування очей регулюється певними нормами, неоднаковими в різних 

суспільствах. Так, у 148 Малі молодші за жодних обставин не повинні дивитися в очі 

старшим, студенти – викладачам і т.п. А на островах Фіджі корінні мешканці під час 

розмови, мабуть, аби не зустрічатися поглядом, відвертаються від співрозмовника, а не, як 

європейці, повертаються до нього обличчям. Японці під час розмови дивляться не в очі, а на 

шию партнера. У нас же неввічливо, розмовляючи з людиною, відводити очі вбік, розглядати 

якийсь предмет чи свої нігті, роздивлятися довкола…» [3]. 

Дистанція між співрозмовниками також суттєво впливає на ефективність комунікації. 

У діловому спілкуванні негативно сприймається як занадто близька, так і занадто 

віддалена відстань.  

Загалом розрізняють такі просторові зони комунікації: інтимна дистанція, яку 

практикують досить близькі люди (0 – 45 см); особиста дистанція – відстань, якої людина 

постійно тримається при спілкуванні (45 – 120 см); соціальна дистанція – відстань між 

людьми при формально-рольовому та світському спілкуванні (120– 400 см); публічна 

дистанція – відстань між людьми під час різних публічних заході (400 – 750 см.). Щодо 

особливостей міжкультурної взаємодії, представники Сходу, як правило, спілкуються на 

досить близькій відстані, а більшість європейців (особливо це стосується англійців), зазвичай 

негативно сприймають вторгнення іншої людини в свою особисту зону [1]. 

Отже, невербальна (несловесна) комунікація має  важливе значення у процесі 

спілкування. Її роль посилюється у поєднанні з вербальними засобами. Щоб процес 

спілкування був приємний і зрозумілий, важливо контролювати свої жести, міміку, погляд, 

тон і вдало застосовувати відповідно ситуації. 
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ТИПИ БАР’ЄРІВ СПІЛКУВАННЯ 
Спілкування є дуже важливим для людей, адже коли дитина опановує навички 

розмовляти вона перестає пізнавати наш світ лише за допомогою тактильних, зорових та 

слухових органів чуттів. За допомогою мовної комунікації людина переймає весь 

дорогоцінний досвід своїх батьків і суспільства. Завдяки спілкуванню людина проходить 

процес соціалізації, визначає своє місце у соціумі та формує своє «Я». 

Спілкування – зв‘язок між людьми, в процесі якого виникає психічний контакт, що 

проявляється в обміні інформацією, взаємопереживанні, взаєморозумінні, взаємному впливі 

[2, с. 291]. 

У процесі спілкування відбувається обмін інформацією, тобто комунікація. Вербальна 

комунікація за допомогою слова – основна і найдосконаліша форма людського спілкування. 

Немовні засоби спілкування, супроводжуючи вербальне повідомлення, створюють підтекст, 

який полегшує, поглиблює і збагачує сприймання інформації, що передається. Але існують 

бар‘єри, які перешкоджають нормальній комунікації між людьми, не знаючи їхню природу 

та як з ними боротися, навіть повсякденна діяльність для людини буде дуже важкою. 

Бар'єри спілкування можуть бути пов‘язані з характерами людей, їх прагненнями, 

поглядами, мовними особливостями, з манерами спілкування. І причини багатьох 

конфліктів, взаємних розбіжностей і невдоволення людей як в особистій, так і в професійній 

сферах не в останню чергу криються саме в нерозумінні прийомів ефективного спілкування, 

у невмінні ними користатися. Не слід представляти собі бар‘єри в комунікації як результат 

свідомого, довільного і спрямованого захисту від впливу. У реальному спілкуванні бар‘єри 

присутні у вигляді незалежних механізмів, що дані людині для захисту, але їхня дійсна 

природа людині не відома. Але усі ці види спілкування, хочуть цього співрозмовники чи ні, 

можуть і, не рідко, включають в себе найрізноманітніші бар‘єри спілкування. 

Марченко А.І. виділяє такі бар‘єри спілкування:  

1. Уникнення – це такий тип бар‘єру під час спілкування, коли спостерігається 

уникнення джерел впливу, відхилення від контакту з партнером, при якому взагалі ніяке 

спілкування стає неможливим. Визначивши партнера як небезпечного в якомусь відношенні, 

людина просто уникає спілкування з ним, чи якщо зовсім ухилитися неможливо, додає всі 

зусилля, щоб не сприйняти його повідомлення. З одного боку цей «захист» дуже добре 

помітний – людина неуважна, не слухає, не дивиться на співрозмовника, постійно знаходить 

привід відвернутися, використовує будь-який привід для припинення розмови [1, с. 154]. 

Уникнення як вид захисту від впливу виявляється не тільки в уникненні людей, але й у 

відхиленні від визначених ситуацій, таких, у яких може виникнути небезпека «шкідливого» 

впливу. Таким чином, найпростіший спосіб захисту від впливу – уникнути зіткнення з 

джерелом цього впливу  

2. Авторитет. Дія цього типу бар‘єру спілкування полягає в тому, що, розділивши 

всіх людей на авторитетних і неавторитетних, людина довіряє тільки першим і відмовляє в 

цьому другим. Авторитетним людям виявляється повна довіра і стосовно їхньої мови 

контрсугестія «не працює». Проте всім іншим, кому в авторитетності відмовлено, довіри 

немає ніякої, і, отже, те, що вони говорять, не має ніякого значення. Таким чином, довіра і 

недовіра «залежать» не від особливостей переданої інформації, а від того, хто її подає. У 

зв‘язку з такою дією авторитету дуже важливо знати, звідки цей бар‘єр береться, від чого 

залежить присвоєння конкретній людині авторитету [1, с. 156].  
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Очевидно, тут можна знайти різноманітне підґрунтя. Це може бути і соціальний стан 

(статус) партнера, його перевага щодо важливому в цей момент параметру, приналежність 

партнера до реальної «авторитетної» соціальної групи, чи його привабливість у визначених 

ситуаціях, добрі стосунки до адресатів впливу, приналежність до важливих груп, яким 

безумовно довіряє його співрозмовник тощо. 

3. Нерозуміння. Далеко не завжди є можливість визначити джерело інформації як 

небезпечне, чуже чи неавторитетне і в такий спосіб захиститися від небажаного впливу. 

Досить часто якась потенційно небезпечна для людини інформація може виходити і від 

людей, яким ми в загальному і цілому довіряємо. У такому випадку захистом буде 

«нерозуміння» самого повідомлення. Будь-яке повідомлення можна не зрозуміти – за 

результатом це те ж саме, що не чути і не бачити, тільки вплив пробуксовує тепер в іншому 

місці [1, с. 155]. 

Дослідники (Почепцов Г.Г., Зазимин В., Карамушка Л.М., Лук‘янець Т.І.) виділяють 

різні види комунікативних бар‘єрів: 

1. Естетичні (чистота, охайність, акуратність, елегантність справляють позитивне 

враження, створюють доброзичливіcть, приємні почуття).  

2. Інтелектуальні: фонетичні, семантичні, стилістичні, логічні і бар‘єри особливостей 

інтелектуального процесу (є комплексом фонетичних, семантичних, логічних перешкод у 

сприйманні інформації та особливостей індивідуальних психічних процесів);  

3. Соціально-культурні: етичні, рольові, бар‘єри неавторитетності, бар‘єри світоглядні 

(виникають через існування такого типу інтелекту, як соціальний; особливість цього типу є 

здатність розуміти стан інших людей та передбачити розвиток соціальних ситуацій); 

4. Мотиваційні (мотивація є однією з основних умов управління в будь-якій сфері 

діяльності людини);  

5. Моральні (створюють між людьми таку стіну, через яку не пройти навіть тим, хто 

досконало володіє різноманітними способами спілкування);  

6. Емоційні (найбільш непередбачувані та складні явища в спілкуванні, які пов‘язані з 

природою емоційної сфери людини); 

7. Бар‘єри слухання (вміння слухати є найбільш необхідним і потребує найчастіше 

удосконалень) [3]. 

Взагалі методів, прийомів і правил ефективного спілкування розроблено чимало, 

єдиною проблемою тільки залишається те, що більшість з нас просто забуває про них, 

віддаючись своїй людській природі, забуваючи про найважливіші правила спілкування. 

Тільки одиницям вдається цілеспрямовано і ефективно їх використовувати і знаходити 

спільну мову з більшістю співрозмовників. Ефективне спілкування і вміння усувати бар‘єри 

в ньому – це більше, ніж наука, це справжнє мистецтво, яке так потрібне в нашому житті. 
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PATOLOGIE SPOŁECZNE WYSTĘPUJĄCE W RODZINACH I ICH 

WPŁYW NA DZIECI UMIESZCZONE W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZYCH NA PODSTAWIE MOS I MOW W ZESPOLE 

PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO- WYCHOWAWCZYCH  

 
Za patologię społeczną możemy uznać wszelkie zachowania, które godzą w ład społeczny i 

poczucie przynależności oraz tożsamości społecznej jednostek. Są to takie zachowania jednostki, 

które ma demoralizujący wpływ na społeczeństwo, są sprzeczne z obowiązującymi wartościami 

światopoglądowymi. Wpływ patologii społecznej najbardziej odbija się na młodym pokoleniu, 

ponieważ dzieci i młodzież są nieświadomi konsekwencji swoich działań. Ich wzorcami postaw 

stają się rodzice. Jeśli w rodzice wykazują się złymi postawami wychowawczymi to nieświadomie 

wpływają na swoje dzieci, które mogą wtedy wykazywać się niedostosowaniem społecznym
1
.  

Rodzina jest jedną z najstarszych grup społecznych i prawidłowo funkcjonuje gdy jej 

członkowie zaspokajają zarówno wspólne jak i indywidulane potrzeby. Pierwszym miejscem gdzie 

mogą wystąpić zaburzenia zachowania dziecka jest właśnie rodzina
2
.  

Rodziną patologiczną jest rodzina, w której wszelkie zakłócenia utrudniają spełnienie jej 

funkcji i prowadzi do dysfunkcji gdy jej członkowie nie potrafią rozwiązać problemów w niej 

występujących. Zachowania te mogą doprowadzić do różnego rodzaju wzburzeń, niepokoju, 

powstawania to coraz bardziej problematycznych konfliktów. Efektem tego mogą być zaniedbania 

ze strony rodziców, rozpadu rodziny i patologii. Rodziny takie często mają konflikt z prawem 

poprzez kradzieże, prostytucje, alkoholizm czy przemoc. Warto wspomnieć, że nie każde 

zachowania nieprawidłowe w rodzinie prowadzą do jej patologii, występuje także pewna 

niewydolność wychowawcza przejawiająca się nieprawidłową postawą rodzicielską. Jest to 

pierwszy sygnał o nieprawidłowości w rodzinie, która może doprowadzić do kolejnych 

negatywnych przejawów tej jednostki. Są to zachowania bez wątpienia polegające na braku 

zainteresowania się życiem dziecka. Przejawiają się one poprzez odrzucenie dziecka czy 

znieczulenie rodziców oraz bagatelizowanie problemów dziecka
3
.  

Niewydolność wychowawcza rodziców w konsekwencji może doprowadzić do dezintegracji 

rodziny polegającej na utracie autorytetu rodziców, przez którą dzieci nie będą szanować 

opiekunów a w konsekwencji do rozpadu rodziny
4
. 

Rodziny te okazują się niewydolne wychowawczo, ponieważ nie są w stanie zapewnić 

dziecku fundamentalnych potrzeb a w konsekwencji powoduje wręcz strach u dziecka do powrotu 

ze szkoły do domu. Niestety dziecko wtedy poszukuje miejsca gdzie mogło by zaspokoić swoje 

potrzeby psychiczne. Najczęściej dziecko, które nie potrafi w prawidłowy sposób funkcjonować w 

społeczeństwie trafia na grupę ludzi, którzy zachowują się w podobny sposób, efektem tego może 

być rozwój patologicznych zachowań wśród nieletnich.  

Dlatego jeśli w rodzinie wystąpiły takie elementy jak miłość, poszanowanie i zgodność, to 

tym silniejsza jest ta rodzina, zaś im bardziej rodzina jest nieprawidłowa, tym większe 

prawdopodobieństwo, że ich członkowie powielą zachowania rodziców. Dysfunkcje i patologie 

społeczne w rodzinie są przyczynami niedostosowania dzieci do życia społecznego. Przejawami 
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 J. Stachyra, Wpływ rodziny na kształtowanie się  osobowości dziecka, Lublin 2000, s. 94 - 96 
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tego zjawiska są przede wszystkim problemy występujące w szkole, przejawiające się problemami 

w nauce, kłopotami wychowawczymi czy agresją
5
. 

Oczywiście przyczyny patologii społecznej wynikają z przemian społeczno – ekonomicznych, 

politycznych czy kulturowych. Jednakże podłoża tego należy upatrywać w środowisku domowym 

oraz szkolnym
6
. 

W środowisku szkolnym najczęściej dochodzi do procesu stygmatyzacji, która wpływa na 

sposobność dopuszczenia się zachowań patologicznych, ponieważ w wyniku przypisaniu człowieku 

pewnych cech, dziecko zaczyna właśnie tak się postrzegać, utożsamia się z osobą o tych cechach i 

postępuje zgodnie z tym stygmatem. 

Jest to nic innego jak naznaczenie. W momencie gdy rodzina, grono znajomych 

upowszechnia odmienność tej osoby, to ta odczuwa brak zrozumienia, wsparcia. Może nie mieć siły 

bądź brak odwagi by stawiać opór temu stygmatyzowaniu i poszukuje grono, które jest w stanie 

zaakceptować jego zachowanie. Bardzo ważne jest by pojawił się taki bodziec, który wpłynął by na 

stygmata i spowodował u niego chęć do działania polegającego na poczuciu przynależności do 

społeczeństwa. Jeśli nie wystąpi w efekcie końcowym osoba ta przysposobi sobie elementy tego 

stygmatu i będzie zachowywać się zgodnie z nim
7
.  

Stygmatyzacja stanowi współczesny problem w szkole. Do motywów stygmatyzacji uczniów 

w szkole należy chociażby wyróżnienie wybranych uczniów, nierówne traktowanie dzieci przez 

nauczycieli, stosowanie kar cielesnych, wytykanie palcami.  

Warto było by się zastanowić czy współczesna szkoła w prawidłowy sposób wychowuje 

dzieci? 

Niewątpliwie na przyczyny niedostosowania społecznego ma wpływ środowisko domowe w 

jakim dziecko się wychowuje. Sytuacje, które mogą odbić się na rozwoju dziecka to m. in.  

konflikty między rodzicami, nerwowa atmosfera między nimi, awantury, przemoc czy alkoholizm 

jednego z rodziców. W środowisku szkolnym analizuje się stosunki między samymi uczniami, 

nauczycielami.  

Skutkami patologii społecznej jest bez wątpienia jego wpływ na funkcjonowanie osób, które 

jej doświadczyły. Osoby te często mają zaburzenia w aspekcie postrzegania siebie, wykazują się 

także większymi skłonnościami do zażywania środków odurzających oraz posiadają stany lękowe i 

depresyjne. Skutkiem występującym u ofiar patologii społecznych jest najczęściej syndrom stresu 

pourazowego, depresje i samobójstwa
8
. 

Najczęstszym problemem z jakim boryka się rodzina patologiczna jest uzależnienie jednego z 

jej członków od alkoholu. Występowanie alkoholizmu w rodzinie powoduje znaczące dla niej 

szkody, ponieważ sprzyja powstawaniu nieustannemu poczuciu napięcia emocjonalnego 

występującego w postaci lęku, smutku czy strachu. W momencie gdy  

w rodzinie pojawia się alkoholizm decyzję jaką muszą podjąć jej członkowie jest to czy godzą się 

na to by alkohol stał się centralnym elementem ich organizacji życia rodzinnego. Skutki tej choroby 

niestety dotyczą nie tylko alkoholika ale i wszystkich członków jego rodziny. Życie z osobą 

uzależnioną od alkoholu prowadzić może do współuzależnienia innych jej członków. Jest 

patogennym sposobem przystosowania się do życia w rodzinie, funkcjonowanie w niej może 

doprowadzić do osobistych problemów oraz całej rodziny. Alkoholizm jest zjawiskiem, którego 

stopień szkodliwości społecznej jest duży, ponieważ wpływa na zaburzenie funkcjonowania 

rodziny, jest powodem rozwodów i rozpadów rodziny
9
. 

Innym patologicznym zjawiskiem jest przemoc w rodzinie. Przemoc stosowana wobec dzieci 

przybiera formy zaniedbania, agresji fizycznej, psychicznej oraz wykorzystywania seksualnego. 

Dzieci oprócz obrażeń fizycznych czy emocjonalnych wykazują się obniżonym poczuciem własnej 

                                                      
5
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6
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wartości, niską samoakceptacją oraz nie potrafią poprzez przykre doświadczenia zaufać innym 

ludziom. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ofiary przemocy staną się później i jej sprawcami. 

Konsekwencje doznawanej przemoc wśród dzieci obserwuje się pod dwoma aspektami jest nimi 

skutek krótkotrwały oraz długoterminowy. Do pierwszego zalicza się strach, tiki nerwowe jak 

obgryzanie paznokci, zaburzenia odżywiania, snu czy agresja. Do drugich zalicza się problem z 

nawiązaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, agresja, przemoc, niemożność stworzenia związku, 

depresje oraz zażywanie różnych substancji. W przeciwdziałaniu przemocy dzieci najważniejsza 

jest szybka interwencja a następnie pomoc terapeutyczna
10

. 

Dlatego w takich sytuacjach bardzo ważna jest profilaktyka, która powinna usuwać przyczyny 

wykolejenia społecznego, ograniczyć okoliczności sprzyjające powstawaniu czynników 

kryminogennych oraz reagowania społeczeństwa na zachowania aspołeczne. W rodzinach, u 

których występują problemy i dotyczą one zjawiska patologii społecznej niezbędna będzie pomoc 

wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji. Działania profilaktyczne są najskuteczniejsze gdy 

ich realizacja jest rozpoczęta przed wystąpieniem problemu. Organizacjami i instytucjami 

wspierającymi rodziny są m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Placówki opiekuńcze czy Organizacje 

pozarządowe.  

I odnosząc się bardziej do części praktycznej tego co mówię to w czerwcu tego roku 

przeprowadziłam badania pod omawianym kątem. Badania przeprowadzone zostały na 46 

dzieciach. Z MOS w badaniach brało udział 25 dzieci, zaś z MOW 21 dzieci.  

W MOS przebywają dzieci od wieku 13 do 18 lat, które przejawiają niedostosowanie 

społeczne i demoralizację oraz z lekkim upośledzeniem umysłowym. Ośrodek przyjmuje 

wychowanków na wniosek rodziców. Wychowankowie po zajęciach wracają do domów 

rodzinnych. 

Zaś MOW skierowany jest do młodzieży niedostosowanej społecznie oraz zdemoralizowanej, 

trafiają do niej jedynie mężczyźni. W wyżej wymienionym ośrodku umieszczane są dzieci 

skierowane przez Sąd opiekuńczy. Dzieci po zajęciach szkolnych pozostają w ośrodku a do domów 

powracają jedynie na weekendy. 

Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety, ponieważ po rozmowach z kilkoma 

pedagogami i psychologiem placówki uznaliśmy, że rozmowa na takie tematy nie jest wskazana i 

może wywoływać wspomnienia przykrych doświadczeń. Ankieta do badań stworzona była w 

sposób prosty by jej odbiorcy a z faktu, że jej odbiorcami były dzieci od 11 roku życia oraz  część z 

nich z potwierdzonym lekkim upośledzeniem umysłowym, musiała być adekwatna do ich rozwoju 

a przy tym na tyle satysfakcjonująca by pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji. Aby mieć 

pewność, że zadane pytanie zostanie przez wszystkie dzieci zrozumiane postanowiłam w nawiasach 

podać kilka przykładów dotyczących danego zachowania w celu nakierowania dziecka. Ankieta 

składała się z 22 pytań zamkniętych. Każde pytanie miało dwa warianty odpowiedzi „tak‖ lub 

„nie‖.  

Głównym celem przeprowadzonych badań jest weryfikacja jak zachowują się dzieci z rodzin 

patologicznych.  

1. Czy prezentują zachowania patologiczne.  

2. Czy wykazują się demoralizacją i aspołecznością?  

3. Czy są stygmatyzowane przez nich, naznaczane?  

4. Czy przynależą do grupy rówieśniczej oraz czy dopuścili się czynów zabronionych?  

Dzięki przeprowadzonym badaniom możemy wywnioskować czy ciężkie dzieciństwo 

spowodowane wychowywaniem się w rodzinie patologicznej może przyczynić się do pewnego 

modelu postępowania dziecka. Czy dzieci te przyswajają wzorce postepowania swoich rodziców. 

Założyłam, że wychowywanie się dziecka w rodzinie patologicznej ma wpływ na jego 

funkcjonowanie, zaś szczegółowo, że: 

- zdemoralizowanie, aspołeczne, 

- problemy w nauce i w kontakcie z rówieśnikami, 
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- akceptacji, poszukuje środowiska charakteryzującego się podobnymi przeżyciami, 

- dziecko chcąc czuć swoją przynależność do grupy rówieśniczej  będzie naśladować jej 

lidera, 

-wychowywanie się w rodzinie patologicznej spowoduje, że dziecko z dużym 

prawdopodobieństwem  dopuści się popełnienia czynu zabronionego.  

Reasumując na podstawie badań przeprowadzonych u dzieci umieszczonych w tej placówce, 

dzieci, które wychowywały się w rodzinach patologicznych częściej się  

- samo okaleczają, 

- podejmują próby samobójcze wynikające z braku wiary o lepsze jutro, 

- mają problemy z wyrażaniem swoich uczuć, mówieniem o nich i zaufaniem do drugiego 

człowieka,  

- czują dystans społeczny, 

- problemy emocjonalne, nie potrafią panować nad sobą często wybuchają i są agresywne 

wobec innych, 

- dokuczają innym dzieciom i używają wulgarnego słownictwa, 

- stygmatyzowane w szkole, wytykane palcami oraz popychane czy dzieciom z tych rodzin 

rówieśnicy próbują wmówić, że są gorsze od nich i ponad połowa z nich w to wierzy, 

- poszukują jej wśród innych ludzi i często natrafiają na otoczenie rówieśników o podobnych 

przeżyciach, 

- naśladują jej lidera, co często wiąże się ze spożywaniem napojów alkoholowych, środków 

odurzających i dopuszczaniem się czynów zabronionych. 
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ОСНОВНІ МОТИВИ ВИШИТОГО ОРНАМЕНТУ У РУШНИКАХ 

ЛЮБЕШІВЩИНИ 

У давнину основні орнаментальні мотиви відображали елементи символіки різних 

стародавніх культів. Орнаментальні мотиви українських вишивок сягають корінням у 

місцеву флору та фауну, в історичну традицію. Серед народу жила традиція, її коріння 

губиться ще в дохристиянських культурах. Про це свідчать археологічні знахідки, а також 

символічне значення вишитої тканини та її орнаментики.  

Сама техніка ткання зумовила геометричний та геометризований характер орнаментів. 

На початку ХХ ст.. рослинний орнамент починає переходити з вишивки у ткацтво, а з тканих 

рушників – у вишивані, що призвело до занепаду місцевих традицій. 

За мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні (абстрактні), 

рослинні, зооморфні (тваринні). [1; 8]. 

Геометричні – орнаменти притаманні всій слов’янській міфології. Вони дуже прості: 

кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрести (прості і подвійні). 

Ромбомеандровий узор, який знаходимо в українських вишивках у вигляді ромба, ромба з 

гаками, подовженими боками, графічно відтворює малюнок дентину на зрізі бивня мамонта. 

У пізню палеолітичну добу він був символом мамонта – блага, а далі – в землеробських 

культурах – символом родючості [2; 45].  
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У хрестоподібних фігурах, розетках, кругах упредметнилися космогонічні уявлення 

стародавніх людей. У вишивках круг трансформувався у багатогранник, ромб, квадрат, 

розетку. Хрест, запозичений пізніше християнською релігією, став правити за символ 

православ’я. 

Геометричних композицій вишивальниці Любешівщини досягаються шляхом 

простого чергування фігур в орнаментальних рядах або їх розміщенням по горизонталі, 

вертикалі і діагоналі, змінами ритмів і масштабів малюнка. Такі композиції вишивають 

переважно чорними та червоними нитками.Варто зауважити , що геометричні орнаменти для 

сіл, які межують з Рівненською областю: Залізниця, Лобна, Судче, 

В основі рослинного орнаменту лежить прагнення перенести у вишивку красу 

природи. Навіть гранично умовні узори виникли внаслідок спостереження реально  існуючих 

форм у природі. В українській вишивці часто використовуються такі мотиви, як «виноград», 

«хміль», «дубове листя», «барвінок». Деякі з них несуть на собі відбиток стародавніх 

символічних уявлень народу. Так, мотив «барвінку» є символом немеркнучого життя; цвіт 

вишні чи яблуні – символ материнської любові; рута, мальва, півонія – віра, надія, любов; 

ромашки – символ добра; калина – символ невмирущого роду людського; виноград – краса і 

радість створення сім’ї; червоний мак – символ чарівної сили. Узор «яблучне коло», 

поділений на чотири сектори з вишиванням протилежних частин в одному кольорі – символ 

кохання. У сучасній вишивці трапляється і древній символ «дерево життя», який здебільшого 

зображується стилізовано у формі листя або гілок. 

Історію багатьох рослинних орнаментів також можна простежити з Х-ХІІІ ст.., хоча 

найбільшого поширення рослинні мотиви набули у ХVІІ  на початку ХХ ст.. під впливом 

професійних стилів бароко, рококо. Серед них квіти, зображені в розкритому вигляді, 

начебто в розрізі, що характерно саме для українського образотворчого мистецтва, в’юнки, 

стеблини, дерева, вазони і букети. Образ квітучої рослини (узагальнений або конкретний – 

сосни, берези, вишні, калини) в народній вишивці не тільки українців, а й росіян і білорусів, 

генетично пов’язаний з язичницьким культом дерева. Він символізує вічно живу природу [3; 
460]. 

Рослинна орнаментика, що увібрала в себе все багатство і розмаїття форм рослинного 

світу, далі розвивалася шляхом наближення до своїх реальних прообразів. 

Наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. цьому посприяла поява різнобарвних фабричних 

ниток, анілінових барвників. У стримані одно-двоколірні традиційні вишивки (шиті білими 

нитками по білому полотну, червоні з додаванням чорного або синього кольорів) увійшла 

поліхромія. 

Результати дослідження показали, що уселах Любешівщини переважає рослинна 

орнаментика. На рушниках вишивальниці зображують усі відомі даному регіону рослини.  

Найрідше зображують виноград, даний орнамент притаманний для сіл Підкормілля та 

Силісок. 

У вишивках зооморфних (тваринних) орнаментів зображуються: кінь, заєць, риба, 

жаба: з птахів – півень, сова, голуб, зозуля; з комах – муха, метелик, павук, літаючі жуки. 

На Любешівщині вишивають і птахів та переважно на весільних рушниках. А от 

тварин вишивали на картинах, якими декорували стіни. 

Отже, мистецтво національної вишивки чи не найяскравіше втілює національні риси 

народного мистецтва всієї України та несе в собі не тільки важливу матеріально-практичну 

функцію, а й естетичну культуру і духовну насолоду, відіграє велику роль у формуванні 

високої духовності молоді. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У МАЛІЙ АНТАНТІ 
Ціль статті –висвітлити діяльність Чехословаччини у існуючому у міжвоєнний період 

союзі – Малій Антанті, яка відігравала важливу роль у європейській політиці. 

Головною метою зовнішньої політики Чехословацької республіки з самого початку 

створення держави було збереження умов функціонування незалежності та співпраця з 

іншими країнами. Взагалі у своїй зовнішній політиці ЧСР орієнтувалася на Францію, як 

гаранта дотримання Версальської системи, яка склалася після Першої світової війни. Процес 

створення Малої Антанти був складний та суперечливий. Конкретні проблеми, серед яких 

вирішення габсбурзького та угорського питань, а також надання особливої уваги 

революційному руху всередині Радянського Союзу, вплинули на її діяльність впродовж 

усього періоду існування блоку.  

Перші плани створення військово-політичного блоку запропоновані перш за все 

чехословацькими політиками – Е. Бенешем та Т. Масариком, а також румунським 

дипломатом Т. Іонеску ще після завершення Першої світової війни. 

Зокрема, Е. Бенеш писав, що головним фактором створення Малої Антанти був «страх 

соціальної революції, економічної розрухи та анархії» [1]. Згодом він мав намір перетворити 

його в економічне угруповання країн на користь більш розвиненою у промисловому 

відношенні Чехословаччини. Але вже після перших запропонованих проектів простежуються 

розбіжності між поглядами стосовно того, хто мав стати учасником блоку та проблем, які 

мали вирішуватися. Саме відсутність згоди між учасниками Малої Антанти призвели до  

того, що плани створення напередодні Паризької мирної конференції зірвалися.  

Початком створення цього союзу стало підписання у серпні 1920 р. чехословацько-

югославського договору, який був укладений проти порадам та наполяганням Франції. Лише 

після цієї угоди Франція взяла шлях на зміцнення Малої Антанти. Одне з найголовніших 

питань, яке вирішувалося першочергово – можливість економічного співробітництва. Наміри 

Е. Бенеша перетворити Малу Антанту (на початковій фазі її діяльності) на економічне 

угруповання в інтересах  розвиненої Чехословаччини в міру неоднакового рівня розвитку 

країн, що входили до союзу, та існування внутрішніх та зовнішньополітичних розбіжностей, 

виявилися нереальними [2].  

Ще у 20 рр. ХХ ст. був створений чехословацько-югославсько-румунський військово-

політичний союз під назвою Мала Антанта. У 1926 році вони уклали військовий договір про 

взаємну співпрацю у випадку війни, про вільне пересування армій, транспортування 

військових матеріалів та спільне виробництво озброєнь. У грудні 1932 р. Е. Бенеш 
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запропонував Югославії та Румунії створити постійний орган Малої Антанти, який би 

посилив співпрацю між членами союзу. 

Ініціатива була сприйнята позитивно. 16 лютого 1933 г. Е. Бенеш, Н. Титулеску і Б. 

Ефтич підписали у Женеві Організаційний пакт Малої Антанти, за яким прийняття будь-

якого політичного рішення одним із членів союзу вимагало згоди всього альянсу [3]. У 

Парижі негативно відреагували на зближення Малої Антанти.. 

В результаті підписання Організаційного пакту, Бенеш сподівався, що збільшилися 

шанси підписати договір з Польщею. Таку пропозицію подав Бенеш у лютому 1933 р. під час 

зустрічі з міністром зовнішніх справ Польщі Юзефом Беком. Саме ця пропозиція була 

проігнорована. Провал чехословацько-польського зближення все більше схиляв Прагу в 

сторону Москви. 

У Празі розуміли, що питання нормалізації відносин між Малою Антантою та СРСР в 

певній мірі залежить від французько-радянських відносин. У кінці 1933 р. Радянський Союз 

прийняв пропозицію Франції про організацію у Європі безпеки шляхом укладення угоди про 

взаємну допомогу. 

Під час перебування у Женеві представники Франції та СРСР неодноразово 

зустрічалися з представниками Малої Антанти. 7 червня 1934 року відбулися 7-годинні 

переговори з представниками Чехословаччини, Румунії та Югославії. Після цих перемовин 

М.М. Литвинов оцінив позицію Бенеша та Титулеску з питання нормалізації відносин з 

СРСР «як лояльне» [4]. 

9 червня 1934 р. постійний орган Малої Антанти дав згоду на визнання СРСР де-юре 

його членами поодинці. Того ж дня Литвинов та Бенеш обмінялися листами про 

встановлення дипломатичних відносин. Закономірним результатом радянсько-

чехословацького зближення стало укладення Договору про взаємодопомогу між 

Чехословаччиною та СРСР (16 травня 1935 р.). 

Після підписання радянсько-чехословацького договору 1935 року почалося інтенсивне 

військове і розвідувальне співробітництво. 28 червня – 4 липня у Москві пройшла секретна 

конференція представників розвідки СРСР та ЧСР. Військові домовилися про спільну 

військово-технічну розвідку в Німеччині. Як зазначалося у звіті про цю подію : «можна з 

впевненістю сказати, що «друзі» переконалися у серйозності відносин з нашої сторони до 

обміну та з великою повагою до роботи радянської розвідки»[5]. 

Отже, становлення та дія Малої Антанти відбувалося у надзвичайно складних та 

суперечливих умовах. Але альянс не була в змозі захистити країни від ревізіоністських 

поглядів переможених країн, у першу чергу Угорщини, яка безпосередньо межувала з 

країнами-учасницями. Чехословаччина як новоутворена країна після Першої світової війни 

прагнула усіма силами захистити від агресивної політики країн. Але Мала Антанта не могла 

зупинити шовіністичну політику. В той же час учасники демонстрували здатність проводити 

автономну зовнішню політику. 
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ВІЙНИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ  

В 1917-1920 РР. У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ 
В листопаді 1917 р. в Росії стався більшовицько-комуністичний переворот. Владу 

захопила партія, ідейні засади якої полягали в створенні нової комуністичної імперії. Тому 

мирне співіснування з молодою Українською Народною Республікою  стало неможливим. 

Збройний конфлікт був неминучим, оскільки більшовики прагнули встановити свою владу 

не лише в Росії, але й в Україні і в Європі.  

Перша війна між більшовиками та УНР тривала з грудня 1917 р. по січень 1918 р. 

Центральна Рада УНР не була готова до успішного збройного протистояння ворогу. Їхня 

160-тисячна більшовицька армія складалася переважно з вояків Західного фронту та матросів 

Балтійського та Чорноморського флотів. Вирішальний бій розпочався 25 грудня 1917 р., коли 

В. Антонов-Овсієнко віддав наказ 30-тисячному війську наступати на УНР. Військові 

частини під керівництвом Муравйова просувалися вперед досить швидко. 25 січня 1918 р. 

вони зайняли місто Київ і тероризували мирне населення, убивши понад 5000 киян. 

Українська Народна Республіка змогла повернути владу лише 7 березня 1918 р. за 

допомогою німецької армії [1].  

Наприкінці 1918 р. розпочалася друга війна проти УНР, російські війська знову 

вступили в Україну. Вторгнення супроводжувалося активізацією рядом повстань 

робітництва. Черговій агресії з боку радянської Росії передували дипломатичні маневри 

Раднаркому: 28 листопада в Курську був створений Тимчасовий робітничо-селянський уряд 

України на чолі з більшовиком Г. П‘ятаковим.  

24 грудня 1918 р. в газеті «Ізвєстія» було опубліковано циркуляр Наркомату 

закордонних справ РСФРР про те, що внаслідок анулювання Брестського мирного договору 

РНК РСФРР більше не визнає Україну як самостійну державу.  

Директорія УНР намагалася зупинити агресію дипломатичними засобами. Але ці 

зусилля були марними. Новостворений  пробільшовицький Раднарком УСРР пояснював, що 

російських військ в Україні немає (як це відбувалося у Криму в 2014 р.), а йде громадянська 

війна між українцями. 

Підрозділи радянських військ вели наступ у напрямку Полтави, Катеринослава та 

Донбасу. В цей критичний період для УНР, у січні 1919 р. двоє впливових отаманів М. 

Григор‘єв і Зелений (Д. Терпило) перейшли на бік більшовицької влади і розпочали військові 

дії проти військ УНР. Отаман Н. Махно, армія якого була важливою військовою силою на 

півдні України, у цей час не визнавав владу УНР [2]. 

Спроба Директорії УНР налагодити контакти з Антантою потерпіла невдачі, так як 

країни Антанти намагалися відновити російську монархію. 

Разом з тим, у боротьбі з радянськими частинами військові сили Директорії все 

більше танули: далися взнаки незадовільні матеріальне і військове забезпечення, санітарний 

стан, розчарування селянства, яке становило переважну більшість армії УНР. На початку 

лютого 1919 р. лише близько 26 тис. осіб [3]. 

Червона більшовицька армія окупувала навесні практично всю Україну. Але 

більшовицька політика «військового комунізму» на українських теренах викликала масовий 
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опір селянства. Адже вона впроваджувалася силою з такими складовими: націоналізація всіх 

підприємств, заборона вільної торгівлі, обмеження грошового обігу, запровадження 

карткової продуктової розподільної системи та примусової загальної праці. В січні 1919 р. 

було запроваджено і обов‘язкову  примусову заготівлю сільськогосподарських продуктів – 

продрозкладку.  

Така політика не сподобалась насамперед українським селянам. Тому вже навесні 

1919 р. вибухнула хвиля селянських протестів проти продрозкладки. Досить швидко виступи 

селян перетворилися на масові антибільшовицькі повстання. Проти більшовиків у травні 

того ж року повернув зброю отаман Григор‘єв. Незважаючи на придушення повстання М. 

Григор‘єва, селянський антибільшовицький рух наростав, що дозволило у липні – серпні 

об‘єднаним військам УНР та Західноукраїнської НР провести досить успішні військові 

операції і 30 серпня 1919 р звільнити м. Київ. Проте наступного дня до Києва увійшли і 

війська Добровольчої білої армії [4]. 

Восени 1919 р. розпочалася третя війна більшовицької Росії проти УНР. В грудні 1919 

р. ЧА захопила м. Київ. Прийшовши в Україну втретє, більшовики відновили політику 

«воєнного комунізму» та репресивні методи до місцевого населення. Попри всі політичні та 

пропагандистські маневри (призупинення колективізації, запевнення, що хліб з України 

призначається лише для української радянської армії, перетягування на свою сторону селян-

незаможників тощо), остаточну перемогу більшовицької влади в Україні забезпечили 

збройні війська Росії, окупувавши Україну. До весни 1920 р. у ЧА служило вже майже 3,5 

млн. осіб під командуванням 50 тис. досвідчених колишніх царських офіцерів [5]. 

Отже, те, що відбувалося в Україні в 1917-1920 роках, в тій чи іншій формі проявилося 

і в наш час, з початком широкомасштабної війни проти України  2022 р. Негативним фактом 

є те, що причини та уроки поразки УНР не були враховані за 30 років суверенності  для 

сьогодення. Українці не зробили необхідних висновків, незважаючи на попередній 

негативний досвід сусідства... Це ще одне свідчення того, наскільки важливо знати та 

розуміти історію України та вчитися на помилках, щоб не повторювати їх знову і знову 

ціною людських життів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Козій О. Уроки української національної революції / О. Козій // Вітчизна. – 2008. – № 

9–10. – С. 131–144. 

2. Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні в 1917 – 1921 роках: 

українська історіографія: дис… доктора іст. наук: 07.00.06 / В.М. Щербатюк; Київський 

національний ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – С. 160. 

3. Історія Української РСР. У 8-ми т., 10 кн. – Т. 5: Велика Жовтнева соціалістична 

революція і громадянська війна на Україні (1917 – 1920). – К., 1977. – С. 349. 

4. Солдатенко В.Ф. Осінь 1919 р.: доля об‘єднаного фронту / В.Ф. Солдатенко // Укр. 

істор. журн. – 2009. – № 1. – С. 13. 

5. Слюсаренко П.М. Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за 

українську державність (вересень 1919 – листопад 1920 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 

20.02.22 / П.М. Слюсаренко;  Національна академія оборони України. – К., 2006. – С 15. 

  



117 

 

СЕКЦІЯ 20. Готельно-ресторанна справа 

 
Омельчук О.Ю., здобувач освіти 

Науковий керівник: викладач технологічних дисциплін 

Мельник І.В. 

ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,  

м. Вінниця 

 

ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ЗАМОВЛЕНЬ ЯК СУЧАСНА ВИМОГА 

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
В умовах сучасного життя часовий ресурс відіграє важливу роль, а його правильне 

управління є невід‘ємною складовою для будь-якого раціонального індивіда. 

Економія часу навіть на повсякденних речах, про які зазвичай ми й не замислюємося, 

стала можлива завдяки вдосконаленню технологій у сфері обслуговування. 

У тому числі, цей час пов‘язаний із споживанням їжі. Більшість людей перейшли від 

приготування домашніх страв на відвідування закладів ресторанного господарства, особливо, 

спрямованих на швидке обслуговування відвідувачів – фастфуд, їжа на виніс. 

Не вдаючись у момент правильності та збалансованості подібного харчування, 

головною перевагою була, звичайно ж, швидкість та простота отримання страв. На відміну 

від домашнього приготування, відсутня необхідності закуповувати продукти (часто цей 

перелік достатньо широкий), присвячувати час безпосередньому приготуванню страви, а 

потім прибиранню робочої поверхні. Для отримання замовлення достатньо лише оплатити 

його вартість, яка, так само дуже часто є найбільш вигідною з точки зору відсутності 

необхідності придбання зайвих продуктів, як буває у випадку із закупівлею для домашніх 

страв. 

Крім цього, як уже було сказано раніше, технології зробили крок вперед, і з‘явилася ще 

одна можливість скоротити час обслуговування у ресторанній сфері – систематизувати 

порядок здійснення замовлень та їх видачі споживачам. 

Це сталося завдяки впровадженню спеціалізованих інтерактивних систем замовлень, 

через що ланцюжок здійснення послуги скоротився на одного безпосереднього учасника – 

працівника закладу ресторанного господарства, знизивши його функції у цьому випадку до 

мінімуму. 

Основними видами інтерактивних систем замовлень у ресторанному бізнесі, є: 

1. Стаціонарні планшет-системи, характеризуються форматом, коли планшет зі 

спеціальною встановленою системою фіксується за кожним столом у закладі ресторанного 

господарства та дозволяє переглянути відвідувачам меню та зробити замовлення, не 

вдаючись до допомоги офіціантів. Існують і новіші моделі, які поєднують у собі ще й 

функцію мобільного еквайрингу, дозволяючи виконувати оплату банківськими картками 

відразу після отримання замовлення також виключаючи участь офіціанта [3].  

2. Кіоск самообслуговування (інтерактивне сенсорне табло), є найбільш часто 

застосовуваним варіантом у фаст-фудах, так як дійсно допомагає скоротити черги до кас 

через відсутність людського фактору з можливістю встигнути обміркувати свій вибір. 

Прикладів закладів ресторанного господарства, які встановили цю систему, безліч. Особливо 

актуальні кіоски при обслуговуванні відвідувачів на фуд-кортах у торгових центрах, де 

зазвичай проходить максимальний потік споживачів. 

3. Стіл-меню, це відносно новий і найдорожчий напрямок. Можна зустріти переважно у 

закладах ресторанного господарства вищого рівня обслуговування за збереження фаст-фуд 

традицій. Цей варіант являє собою інтерактивний стіл, що повністю є екраном, завдяки 

якому відвідувач може зробити замовлення. При цьому і для безпеки закладу ресторанного 

господарства, і для збереження самого відвідувача стіл стійкий до механічних та 
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температурних впливів. Це дозволяє спокійно здійснювати прийом будь-якого їжі, не 

хвилюючись за наслідки. На даний момент часу столи-меню так і не знайшли широке коло 

споживачів через об‘єктивні причини [4]. 

4. Говорячи не тільки про здійснення замовлення, а й про його очікування, практично у 

кожному ресторані швидкого харчування існує електронне табло. На ньому вказується номер 

замовлення та його готовність, відповідно до актуальної інформацією. Часто подібні табло 

встановлюються разом із кіосками самообслуговування. Інформація на замовлення з них 

надходить на табло автоматично, що не вимагає навіть участі персоналу. 

Також існують інші варіанти, які є близькими альтернативами перерахованим формам, 

що дозволяє не описувати їх окремо. 

Основною перевагою використання інтерактивних систем є, звичайно ж, спрощення 

ланцюжка здійснення замовлення. Це дозволяє заощадити час, а також, позбавляє 

необхідності скоєння зайвих соціальних контактів. 

Однак, існують і деякі недоліки цього варіанту обслуговування: 

 часто системи виходять з ладу, для чого потрібен виклик фахівця з метою 

вирішення цієї проблеми, що пов‘язано з витратами на очікування усунення 

поломки; 

 багато систем, перебуваючи у щоденному обслуговуванні, починають некоректно 

працювати, відбувається уповільнена реакція обладнання на дії відвідувача; 

 говорячи про системи, оснащені можливістю оплати банківської картою, 

величезною проблемою є застрягає чек про оплату замовлення, дістати який буває 

практично неможливо без допомоги співробітника ресторану; 

 вищезазначені пункти говорять про необхідність щоденного обслуговування, що 

позначається безпосередньо на витратах ресторану, якщо інтерактивна система не 

поставлена у ресторану на потік, її придбання і використання лише створює 

додатково незручність, а не є моментом удосконалення бізнесу. 

Таким чином, говорячи про актуальність застосування інтерактивних систем на 

сьогоднішній день, можна сказати, що вимога сучасності удосконалення система 

обслуговування в ресторанному бізнесі досить актуальна. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СПОЖИВАЧІВ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
Цифровізація є однією з найважливіших змін у сучасному житті людства. Нині сучасне 

суспільство перебуває на стадії завершення третьої інформаційної революції, яка бере свій 

початок у другій половині минулого століття. Її характерними рисами є цифровізація, 

розвиток цифрової економіки, застосування у виробництві інфокомунікаційних технологій. 

Процес цифровізації сьогодні захоплює практично всі галузі життєдіяльності 

суспільства. Такі зміни відбуваються в результаті появи таких цифрових технологій нового 

покоління («наскрізних технологій»), як робототехніка, штучний інтелект, Інтернет речей, 

бездротовий зв'язок тощо. З погляду продуктивності праці та можливих витрат на одиницю 

виробництва, цифрова економіка є найефективнішою і конкурентоспроможною у світі. 

Впровадження цифрових технологій відбувається практично у всіх сферах та рівнях 

життєдіяльності суспільства, звичайно, сфера ресторанного господарства не стала винятком. 

Безперервно нові технології знаходять своє застосування в ресторанах, кафе, мережах 

швидкого харчування та ін. Інноваційні технології та новітні рішення допомагають закладам 

ресторанного господарства покращити показники роботи всіх служб, зробити процес 

відвідування закладу більш комфортним, а саме підприємство — сучасним, максимально 

споживчоорієнтованим та конкурентоздатним на ринку ресторанних послуг. 

Однією із найбільш бажаних цифрових технологій у сфері ресторанного бізнесу  є 

штучний інтелект. «Штучний інтелект (ШІ) - це комплекс технологічних рішень, що імітує 

когнітивні функції людини (включаючи самонавчання та пошук рішень без заздалегідь 

заданого алгоритму) і що дозволяє при виконанні задач досягати результати, як мінімум, 

порівняні з результатами інтелектуальної діяльності людини» [5]. З визначення даного 

поняття, випливає, що штучний інтелект повинен мати властивості, характерні людському 

розуму - здатність мислити, розмірковувати, приймати рішення, робити вибір та отримувати 

досвід на основі виконаної роботи. 

Однією з найважливіших цілей впровадження штучного інтелекту в роботу закладів 

ресторанного господарства є автоматизація та оптимізація праці працівників, тобто, 

автоматизація тих інтелектуальних завдань, які штучний інтелект міг би виконувати за 

людину. Зараз усі великі мережі закладів ресторанного бізнесу прагнуть до того, щоб 

підвищити продуктивність праці максимум за допомогою штучного інтелекту. Крім того, у 

зв‘язку з загостренням епідеміологічної ситуації та запровадженням карантинних заходів, 

багато закладів ресторанного господарства відновлення фінансових потоків змушені були 

трансформувати принцип своєї роботи, що прискорило впровадження наскрізних цифрових 

технологій [2]. 

Спробуємо уявити модель закладу ресторанного господарства майбутнього, який буде 

обладнане цифровими технологіями. На даний момент цифрові технології доступні не всім, 

але незабаром більшість закладів застосовувати такі технології для більш якісного 

обслуговування споживачів. 

До них відноситься: 

Оформлення замовлень за допомогою голосового помічника. В найближче час завдяки 

програмам API, що підтримують опцію голосового управління, працю працівників можна 

буде замінити штучним інтелектом. Він оброблятиме заявки, за допомогою системи 

розпізнавання слів та миттєво додавати замовлення до бази даних. Це дозволить 

оптимізувати роботу закладу [6]. 
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Розумні кіоски. Ця технологія дозволить розпізнавати особи відвідувачів і пропонувати 

їм замовити їх улюблені страви та напої, на основі зібраних раніше даних. Технологія 

дозволяє заощаджувати час та виконувати більше замовлень, тому що на обслуговування 

одного клієнта технологія витрачає в середньому близько 10 секунд. 

Автоматизація кадрових процесів. Процес підбору персоналу стане більш ефективним 

та менш трудомістким завдяки цифровим технологіям. З їх допомогою розповсюдження 

кадрових оголошень стане повністю автоматизованим. Процесом відбору найбільш 

підходящих резюме також займатиметься штучний інтелект. 

Обслуговування та обладнання закладу. В цьому напрямку цифрові технології дійшли 

до того, що вони здатні визначити, в якому технічному обслуговуванні, ремонтної роботи 

потребує заклад. Застосування штучного інтелекту економить фінанси та час таких закладів. 

Pos-провісник. Штучний інтелект може прогнозувати кількість продуктів, які потрібні 

закладу того чи іншого дня тижня. Він аналізує такі дані, як, наприклад, прогноз погоди, 

день тижня, захід, що проходять у місті і т.д. Можливості такий технології можна 

використовуватиме складання робочого графіка персоналу. Провісник самостійно 

спрогнозує зразкову кількість можливих клієнтів та запропонує користувачеві можливі 

варіанти графіка співробітників [3]. 

Повне самообслуговування. Незабаром ресторани почнуть застосовувати POS-системи, 

які зможуть самостійно обслуговувати клієнтів, видаючи їх замовлення. Останні 

дослідження довели, що покупці частіше користуються системами самообслуговування, ніж 

стандартним обслуговуванням. 

Застосування роботів. У багатьох великих ресторанах світу вже застосовують роботів 

замість кухарів, адміністраторів, офіціантів тощо, що дозволяє оптимізувати процеси роботи 

таких підприємств, скоротити зарплати кадрового персоналу та залучити більшу кількість 

покупців. 

Всі перераховані вище приклади лише мала частина можливих технологій 

майбутнього, які будуть застосовуватись у ресторанному бізнесі, проте застосування навіть 

малої частини цифрових технологій дає підприємству масу конкурентних переваг, таких як 

підвищення якості обслуговування споживачів, обробка замовлень штучним інтелектом, 

економлячи час, як споживача, так і закладу, і як наслідок – зростання продажів. Підвищення 

швидкості пошуку оптимальних рішень для реагування на зростаючі потреби споживачів 

дозволить закладам бути більш споживчоорієнтованими, а скорочення витрат закладу на 

зміст персоналу, пошук та навчання співробітників знизить собівартість товарів та послуг. 

Однак, незважаючи на всі переваги застосування штучного інтелекту та впровадження 

digital-технологій, більшість вітчизняних закладів ресторанного господарства не готові до 

впровадження таких нововведень, що суттєво гальмує процес інформаційної революції. За 

прогнозами вчених, пік застосування цифрових технологій буде досягнутий тільки до 2030 

року. 

Обережність рестораторів щодо нових технологій обумовлена рядом факторів: 

 Відсутність готовності споживачів до впровадження нових технологій. 

 Багато людей ще не готові до використання штучного інтелекту та роботів, 

тому впровадження таких технологій має відбуватися поступово, щоб підготувати 

споживачів до спілкування з роботами. 

 Великі капіталовкладення. При об‘єднанні витрат на встановлення, 

обслуговування та ремонт штучний інтелект вимагає величезних інвестицій. Тому 

дозволити такі технології поки що можуть тільки великі мережі комунального 

харчування. 

 Відсутність відповідних спеціалістів. У більшості компаній відсутні фахівці, 

які мають навички впровадження та обслуговування digital-технологій. 

 Розшарування суспільства та безробіття. Однією з найгостріших проблем 

сучасного світу є заміна людської праці роботами, що веде до скорочення робочих 

місць та уповільнення економічного обороту. 



121 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що протягом десятиліття практично у всіх 

закладах ресторанного господарства будуть використовуватися цифрові технології, а 

обслуговуванням споживачів буде здійснюватися штучним інтелектом. Все це дозволить 

звести до мінімуму можливість помилки при формуванні замовлення, скоротити час 

обслуговування та, таким чином, покращити якість перебування відвідувачів, забезпечити 

стратегічне та тактичне управління підприємством, оптимізувати грошові та тимчасові 

ресурси на пошук та утримання кадрового персоналу. Проте, зараз багато закладів 

ресторанного господарства ще не готові до впровадження таких digital технологій, що 

позбавляє їх конкурентних переваг у порівнянні з великими автоматизованими закладами 

ресторанного господарства. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Сьогодні у світовому просторі велике значення має інформаційне забезпечення 

суспільства та держави. У світі є безліч засобів і способів отримання і розповсюдження 

інформації. Наразі кожна установа використовує у своїй діяльності інформаційні технології. 

Саме розвиток інформаційних технологій, їх вихід на новий рівень створює інформаційно 

залежне суспільство, тобто таке, яке не може обійтись у повсякденному житті без нових 

технологій та електронних засобів отримання інформації. Основним джерелом є 

загальновідома мережа Інтернет. Практично кожен громадянин як у повсякденній діяльності, 

так на роботі залежать від роботи комп‘ютерної системи, за допомогою відбувається 

керування всіма виробничими процесами.  
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Реаліями сьогодення є повна залежність від засобів інформації та зв‘язку. Разом з тим 

інформація, яка розповсюджується в певній країні, стає загальновідкритою для всього  

світу [1, с. 325]. Через це збільшується кількість злочинів, що стосуються використання 

інформації, не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Злочинні угрупування не відстають від 

сучасного розвитку технологій, тому використовують нові технології для скоєння злочинів.  

На сьогодні кожен громадянин може отримати будь-яку інформацію у вільному 

доступі, якщо вона не захищена відповідним чином. Терористам легко отримати будь-яку 

інформацію, яка їх цікавить. Досить часто конфіденційну інформацію вони можуть легко 

видурити від відповідних фахівців, обіцяючи їм винагороду або погрожуючи. Часто 

терористи використовують шифрування, яке ускладнює роботу правоохоронних органів. 

Також часто терористи за допомогою Інтернету розповсюджують оголошення з рекламою, 

яка може обдурювати покупців [2, с. 210]. Після перерахунку коштів, здобутих злочинним 

шляхом, злочинці вдаються до послуг фальшивих інтернет-магазинів, які імітують 

операційну діяльність, проте жодних товарів фактично не продають.  

Кібертероризм та кібершпигунство становлять реальну загрозу національній безпеці 

України. Для ефективного захисту від терористичних актів у інформаційному просторі слід 

залучати фахівців, які максимально обізнані щодо протидії таким злочинам. Необхідно 

також прийняти відповідне законодавство та підготувати спеціальні підрозділи. 

Вирішення проблеми інформаційного забезпечення є особливо нагальним. Поліцейські 

структури різних країн завжди взаємодіють між собою щодо протидії міжнародній 

злочинності та тероризму. Це дає змогу обмінюватись досвідом, накопичувати його, завдяки 

чому збільшується ефективність службової діяльності. Через мережу Інтернет можна 

поширювати дані та покращувати взаємодію між різними підрозділами.  

Отже, майбутнє суспільства залежить як від розвитку інформаційної сфери, так і від 

налагодження роботи щодо протидії злочинам в інформаційній сфері. З розвитком 

інформаційного суспільства зростає і кількість злочинів, які пов‘язані з кіберпростором. 

Важливим фактором у боротьбі з кіберзлочинністю є співпраця з країнами з метою взаємодії 

та надання підтримки в боротьбі проти порушень кібербезпеки.  
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЗАСОБАМИ Е-УРЯДУВАННЯ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
На державному рівні було прийнято рішення про впровадження політики 

децентралізації для вирішення багатьох системних проблем на регіональному рівні. 

Передано частину базових адміністративних послуг на місцевий рівень, що стало механізмом 

підвищення впливу громадян на суб'єкти надання адміністративних послуг. Перевагами 

децентралізації є: 

 підвищення якості надання послуг; 

 вищий рівень контролю за чиновниками; 

 ефективна організація надання послуг, використання публічних ресурсів.  

https://bukva.ua/ua/catalog/browse/1974/1/763150
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Проте, часто в різних регіонах України існує недостача технічних, фінансових, 

кадрових ресурсів для передачі делегованих повноважень. В результаті відбувається 

призначення однієї відповідальної особи, яка відповідає за функції всього ―офісу‖, це 

рішення є не правильним з точки зору можливості забезпечення якості надання 

адміністративних послуг [1]. 

Регіональна та місцеві органи публічної влади мають право надавати 112 е-послуг, які 

входять до їх компетенцій, з урахуванням особливостей та потреб на їх рівні. 

Одним з лідерів у питаннях розвитку системи надання адміністративних послуг 

засобами е-урядування є Дніпропетровська область, де у 2010 р. на основі запровадження 

єдиних стандартів обміну е-документами було реалізовано пілотний проект технологій е-

урядування згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 360-р 

«Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій е-урядування» [2].  

Регіональна програма інформатизації була реалізована також і в Вінницькій області, під 

назвою ―е-Вінниччина‖. Вона впроваджує технології е-урядування та е-демократії в 

діяльність місцевих органів публічної влади регіону. Займається вирішенням завдань для 

переходу до відкритого інформаційного суспільства і визначає пріоритетні завдання у сфері 

інформаційно-аналітичного та телекомунікаційного забезпечення діяльності органів 

публічної влади всіх рівнів регіону для забезпечення інформаційних потреб суспільства і 

держави, та сприяння сталому розвитку області на засадах запровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя.  

Основні завдання: 

 нормативно-правове забезпечення; 

 розвиток телекомунікаційного середовища  

 утворення інформаційних е-ресурсів в регіонах; 

 забезпечення працездатності існуючих систем [3].  

Отже, серед громадян зростає попит на отримання послуг в електронному форматі, що 

також допомагає економити власний час і знижує рівень корупції та бюрократії.  
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ТИПОЛОГІЯ КОНЦЕПТІВ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 
На сьогодні проблема уніфікації типології концепту знаходиться на стадії розробки, а 

аналіз наукових джерел свідчить про численні класифікації концептів за різними критеріями. 

Розмаїття класифікацій концептів породжено, насамперед, різноманітністю визначень 

концепту та підходів до нього. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Змістовною, на наш погляд, є класифікація З. Попова та І. Стерніна, в якій 

представлено п‘ять типологій концептів. Учені вказують, що концепти можна класифікувати 

за різними категоріями, кожна з яких буде відображати «когнітивну реальність» [6, с. 82].  

Перша типологія за характером концептуалізованої інформації вирізняє: концепт-

уявлення, концепт-схему, концепт-поняття, концепт-фрейм,  концепт-сценарій, концепт-

гельштальт.  Друга типологія, за характером їхньої об‘єктивованості для людини, 

розподіляє концепти на вербалізовані, для яких в системі є регулярні мовні засоби вираження 

концепту, та невербалізовані, що не мають у мовній системі регулярних, стандартних засобів 

мовної об‘єктивації, або вербалізуються штучно в умовах примусово поставленого завдання.  

Із точки зору лінгвістичного оформлення, вербалізовані концепти розподілені на 

лексичні, фразеологічні, граматичні, синтаксичні; бувають прості (представлені одним 

словом) та складні концепти (представлені у словосполученнях та реченнях). З огляду на 

дискурс існують наукові, художні концепти та ін. 

У третій типології, за приналежністю концептів до певних груп носіїв, виділяють 

універсальні, національні, а також індивідуальні концепти. Четверта типологія за ступенем 

конкретності-абстрактності виділяє конкретні (дім, людина) та абстрактні (дружба, краса).  

П‘ята типологія, з точки зору структури, поділяє концепти на однорівневі (мають лише 

чуттєве ядро: чашка, ложка), багаторівнені (містять декілька когнітивних прошарків, що 

різняться за рівнем абстракції: грамотність) та сегментні (складаються із базового 

чуттєвого прошарку та інших прошарків, рівноправних за ступенем абстракції: 

толерантність) [5, с. 8 –49]. 

А. Бабушкін розподіляє всі концепти на лексичні та фразеологічні. Лексичні, в свою 

чергу, поділяються на таки типи: 

1. Мисленнєві картинки або уявлення (клен – листяне дерево із широким різним 

листям). 

2. Концепти-схеми (ріка мов стрічка). 

3. Концепти-фрейми (пожежа – це полум‘я, жар, крики). 

4. Концепти-інсайти (парасолька – пристрій для захисту від дощу). 

5. Концепти-сценарії (похід, рибалка). 

6. Логічно конструйовані концепти, що дорівнюються поняттям. 

Фразеологічні концепти розподілені на три типи:  

1) фраземи різних типів;  

2) концептуальні типи фразем – складних найменувань;  

3) концептуальні типи ідіоматичних фразем [1, с. 43–67]. 

В. Карасик вказує на три типи культурних концептів: етнокультурні, соціокультурні та 

індивідуально-культурні, звертаючи увагу на те, що існують ментальні утворення, актуальні 

як для етнокультури в цілому, так і для окремого індивідуума або групи індивідуумів в 

межах даної лінгвокультури. Таке розуміння концептів дозволяє поєднувати різні підходи та 

інтерпретації. До культурних концептів можуть належать сонце, вода, радість, серце тощо. 

М. Шварц поділяє концепти на такі типи: «1) категорійні (за допомогою яких 

відбувається процес категоризації дійсності); 2) партикулярні (репрезентують знання про 

окремі предмети, явища, вони відображають індивідуально-епізодичне знання, яке 

знаходиться в залежності від просторово-часових відносин і особистого досвіду окремої 

людини)» [7, с. 32–33]. 

М. Піменова розподіляє концепти за трьома понятійними класами:  

1) базові концепти, що складають мовний фундамент а) космічні (метеорологічні, 

біологічні, їстівні, соматичні, перцептивні, ландшафтні, артефактні (предметні); б) соціальні 

(концепти країн, соціального статусу, національності, влади й управління, моральній, 

релігійні, концепти занять (праця, ремесло, лінь і т.д.); в) психічні духовні ( концепти 

характеру, емоцій, ментальні концепти);  

2) концепти-дескриптори, що кваліфікують базові концепти: дименсійні концепти, під 

якими розуміють різного типу виміри (розмір, об‘єм, глибина, висота, вага тощо); 
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квалітативні концепти, які виражають якість (тепло − холод, твердість − м‘якість); 

квантитативні концепти, що виражають кількість (один, багато, мало, достатньо − 

недостатньо);  

3) концепти-релятиви (концепти оцінки: добре-погано; правильно-неправильно), 

(концепти-позиції: проти, разом, поряд і т.ін.); (концепти-привативи: свій − чужий, брати − 

віддавати, володіти – втрачати) [4, с. 127–131].  

Отже, існує багато підходів до визначення типологій концепту в лінгвістичній науці. 

Кожен із них є незамінним, адже відображає одну або декілька суттєвих ознак концептів. 
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ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК 

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Найважливішим завданням вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти І-ІІ рівня 

акредитації є навчити студентів користуватися іноземною мовою як засобом спілкування в 

усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях реального життя. Починаючи з 

кінця 90-х років ХХ століття значна кількість лінгвістів розробляє ефективні методики 

викладання іноземних мов. Предметом вивчення іноземної мови є не лише іноземна мова як 

система, але і мовленнєва діяльність, знання культури народу – носія мови, а також певні 

лінгвокраїнознавчі знання. Беручи до уваги головне призначення іноземної мови, як 

освітньої галузі, можна виділити такі основні комунікативні вміння: говоріння, аудіювання, 

читання та письмо. Якщо ми зможемо навчити студентів говорити, слухати, читати та писати 

іноземною мовою, то ми, в деякій мірі, забезпечимо їм доступ до інших національних 

світових культур. Однак слід пам‘ятати, що на якість засвоєння знань з іноземної мови 

впливають такі чинники, як високий рівень кваліфікації викладача, висока мотивація 

студентів в оволодінні іноземною мовою, забезпечення студентів якісним та сучасним 

навчальним матеріалом та комунікативний підхід до вивчення іноземної мови.  

Використання інтерактивних методів навчання та інших новітніх інформаційних 

технологій ефективно впливають на процес засвоєння та оволодіння іноземною мовою. Для 

досягнення бажаного результату у навчальний процес доречно активно впроваджувати: – 

особистісно-орієнтоване спілкування (особистісний контакт зі студентом, бесіда, 

обговорення вивченої теми, висловлювання особистого ставлення до нового матеріалу, 

діалог-розпитування, діалог-обмін думками, повідомленнями); – діалог між студентами, 

студентом і викладачем як домінуючу форму навчального спілкування; – гнучкість форм 

організації різних видів діяльності (індивідуальна, парна, групова робота); – залучення 

студентів до стимулювання, самопізнання, самооцінки, самовдосконалення в різних видах 
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діяльності; – створення позитивної емоційної атмосфери, надання можливості кожному 

студенту випробовувати себе в різних видах діяльності.  

Ефективність навчання, у свою чергу, зумовлюється управлінням, яке забезпечується 

контролем. У навчанні іноземної мови широкого розповсюдження набув тестовий контроль, 

який виступає оптимальним засобом управління процесом навчання. У сучасних технологіях 

викладання іноземних мов тестовий контроль виступає як одна з найефективніших форм 

перевірки засвоєння програмового матеріалу.  

За визначенням С.К. Фоломкіної, під тестом розуміються завдання, що мають 

специфічну організацію, яка дозволяє всім студентам працювати одночасно в однакових 

умовах і записувати виконання символами. Завдання тестів завжди мають однозначне 

рішення, визначення правильності відповіді здійснюється по заготовленому ключу. 

Застосування тестів при контролі доцільне тому, що вони задають напрям розумової 

діяльності студентів, привчають їх варіювати процес переробки сприйманої інформації. 

Слід пам‘ятати, що тести виконують не тільки контролюючу, але й важливу навчальну 

функцію. Вони сприяють організації цілеспрямованого повторення та закріплення 

навчального матеріалу, поглиблення знань, удосконаленню навичок та вмінь, актуалізації 

самостійної роботи, особливо під час дистанційної форми навчання. 

Тестування в навчанні іноземної мови проводиться для виявлення: 

·- рівня досягнення в певному виді діяльності; 

·- здібностей до певного виду діяльності; 

·- труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і можливих способів їх 

подолання. 

У практичній діяльності викладачам частіше доводиться зустрічатися з тестами першої 

групи. Такі тести можуть вимірювати загальні уміння в мовленнєвій діяльності або 

досягнення певного рівня умінь в процесі засвоєння конкретного курсу навчання.  

Основна відмінність тесту від традиційної контрольної роботи полягає у тому, що він 

завжди припускає вимірювання. Тому оцінка, що виставляється за підсумками тестування, 

відрізняється більшою об'єктивністю і незалежністю від можливого суб'єктивізму викладача, 

ніж оцінка за виконання традиційної контрольної роботи, яка завжди суб'єктивна, оскільки 

заснована на враженні викладача, не завжди вільного від його особистих симпатій або 

антипатій по відношенню до того, або іншого студента.  

Максимально підвищити надійність вимірювання тесту можна якщо слідувати трьом 

основним етапам його створення: 

·- дати ясне і недвозначне теоретичне - науково-обґрунтоване визначення умінь, які 

треба перевірити; 

·- точно встановити умову і операції, яких слід дотримуватися при проведенні тесту і 

спостереженні за його виконанням; 

·- кількісно визначити результати спостережень, з тим, щоб переконатися, що 

вимірювальні шкали, які використовуються, володіють всіма необхідними якостями. 

Таким чином, результати тестування можуть бути використані для оцінки рівня 

навченості студентів, для відбору їх в той або інший навчальний заклад, для сертифікації їх 

досягнень в певному виді діяльності (по навчальному предмету), для розподілу по групах 

навчання залежно від досягнутого рівня, для діагностики труднощів навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМАЛЮВАННЯ ВІЙНИ У РОМАНІ 

 «ПАРМСЬКИЙ МОНАСТИР» ФРЕДЕРІКА СТЕНДАЛЯ 
Формування французької реалістичної літератури пов‘язано з важливими історичними 

подіями. ХІХ століття в історії – це період переломних змін в усіх сферах життя суспільства. 

На цей час припало становлення в Європі нового демократичного суспільства, у Франції цей 

процес супроводжувався гострими, кровопролитними конфліктами. Наслідком французьких 

революцій та численних наполеонівських війн була зміна соціальної і політичної системи та 

трансформація ціннісних орієнтирів суспільства. У цьому контексті, цікавим для 

дослідження є творчість французького письменника-реаліста Фредеріка Стендаля, який був 

учасником наполеонівських кампаній у Європі.  А саме особливості змалювання війни у 

романі «Пармський монастир». 

Важливим періодом в житті Стендаля стала служба в наполеонівській армії та 

безпосередня участь у війнах. Великий вплив на письменника справила особистість 

Наполеона Бонапарта, який вибився з низів суспільства. Цей приклад зіграв роль в тому, що 

юний Стендаль вступив в армію Наполеона, з яким пройшов безліч країн: Німеччину, 

Австрію, Росії. 

Про уявлення Стендаля до війни можна дізнатися із його листів до друзів, 

автобіографічних записок та романів.Письменник не був романтиком війни, і скоріше 

сприймав її засобом досягнення цілей або задоволення інтересів.Як зазначалося вище, 

Стендаль брав участь у поході наполеонівської армії в Росію. Зазначимо, що Росія в 

уявленнях європейців ХІХ ст.. була дикою, пустельною, малозаселеною державою із 

суворим кліматом. В 1812 році у статусі інтенданта Анрі Марі Бейль відправився в Росію. В 

листі до Фелікса Фору від 24 серпня 1812 р. Стендаль писав: «Я нещасливий, що потрапив 

сюди. Як змінюється людина! Інколи я готовий заплакати. У цьому океані варварства моя 

душа не знаходить відгуку ні в чому! Все грубо, брудно, смердюче і у фізичному, і в 

моральному відношенні» [5]. Ймовірно, мова йде про не лише фізичні труднощі, які 

приносить війна, а й про те, що розкриваються моральні вади конкретної людини, 

суспільства, влади і т. д.  

Позиція Стендаля щодо явища війни, як її учасника, позбавлена романтики. Війна, у 

його розумінні, це можливість оголити і побачити реальні обличчя усіх її учасників –  

ідеологів, союзників, військових і ворога. Для Стендаля участь у війнах стала остаточною 

відмовою від юнацьких мрій і водночас збагатила його світогляд безцінним життєвим 

досвідом, який знайшов свій відбиток у творчості. 
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Служба в армії Наполеона та участь війні – цей особистий досвід і дозволить 

письменнику пізніше створити в романі «Пармський монастир» [3] безсмертні картини битви 

при Ватерлоо, які захоплювали Оноре де Бальзака і заклали основи нової традиції батального 

живопису в світовій літературі. У романі письменника «Пармський монастир» (1839) [3] 

наполеонівська епоха увійшла до самої композиції. Стендаль бере за основу період, коли 

Італія, перебуваючи під ярмом Австрії, мріяла про незалежність. У пролозі яскраво 

зображено вступ армії Наполеона на територію Італії і битва при Ватерлоо. Це дає змогу 

читачу глибше зануритися в епоху.  

Центральною сюжетною лінією роману є доля Фабриціо дель Донго, який 

наслухавшись розповідей про наполеонівські бої від графа Пьетранера (чоловіка тітки), з 

дитинства захоплений Наполеоном. Юнак мріяв про військові подвиги і тому поспішив 

приєднатися до військ свого кумира. Але перша велика битва при Ватерлоо стрімко 

охолодила мрійливий запал хлопця. Битва відкрила героєві очі на війну як буденність, 

показала усю її ницість і безглуздість. Фабріціо не зустрів героїчних душ, охоплених єдиним 

поривом, зате зустрівся брудом, мародерством, смертю, загальною панікою відступу. 

Відкриття героя співпало з кінцем великої і страшної доби в історії Європи [4].  

Тут ми можемо провести паралелі із біографією самого Стендаля. Адже він так само 

під час походу до Росії він побачив війну позбавлену романтики, усю ницість військових 

командирів, зіткнувся з безглуздою смертю на полі бою. Це дозволило показати ілюзорність 

уявлень про Наполеона як провісника свободи. Проте, захоплення його величчю 

парадоксально виправдовується нікчемністю суспільних інституцій, які складаються після 

повалення кумира.  

Сцена битви при Ватерлоо – одна з найвідоміших у романі. Її гідно оцінив Оноре де 

Бальзак. Новаторство Стендаля полягає в тому, що війну він показує через сторонню 

свідомість недосвідченого військового – людини, яким, загалом, Стендаль і був. Письменник 

через детальний опис бою під Ватерлоо зруйнував ореол романтики з воєнних дій. Сцени 

битви, поранені, вбиті, розчавлені під час хаотичного відступу; Наполеон, який здається 

головному героєві легендарною постаттю, виявляється маленькою людиною, ледве помітною 

на полі бою. Детальні картини битви змушують читача  усвідомити та осмислити сутність 

війни і місце людини у цих кривавих подіях [2, c. 109].  

В. В. Остапчук досліджуючи роман Ф. Стендаля «Пармський монастир» звертає 

увагу, що в цьому контексті «важливу роль відіграє концепт смерті – труп убитого. 

Побачивши на дорозі труп (явище звичайне на війні) і відчувши страх та відразу, він все 

одно тисне вбитому руку й раптом у той же час утрачає силу та не може навіть сісти на 

коня» [3]. Фактично ми бачимо як письменник показує нам картину жаху війни, що несе 

безглузду смерть. Водночас герой Стендаля постає проти безмежної аморальності, він не 

розуміє, як могли обікрасти мертвого, позбавивши його взуття й одягу. Йому важко 

збагнути, що на війні смерть утрачає свій священний зміст, тут панують інші правила, 

перекреслюючи християнські моральні заповіді. Фабріціо обурює беззаконня війни, чим 

керуються ті, кого він уявляв героями. Ця сцена – одна з центральних, що виявляє процес 

дегуманізації людини вбивство [1]. 
Тож, як бачимо у романі «Пармський монастир» Фредерік Стендаль фактично 

відкриває нову сторінку в історії світової літератури через реалістичне зображення 

батальних сцен. Свої уявлення про війну в образі головного героя Фабриціо він показує 

через призму власного життєвого досвіду – службу в армії Наполеона. Його уявлення про неї 

позбавлене романтики. Війна, у розумінні Стендаля, це можливість оголити і побачити 

реальні обличчя усіх її учасників –  ідеологів, союзників, військових і ворога. 
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ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ МОВНОГО ЕТИКЕТУ У 

ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 
У науковому дослідженні розглядається мовний етикет як система узвичаєних формул і 

форм вираження ввічливості, його реалізація в історичних романах Павла Загребельного А 

саме: досліджуються формули мовного етикету, з‘ясовується їх семантика та культурний 

зміст, лексикчні й граматичні моделі, їх морфолого-синтаксична організація, морфологічні та 

фразеологічні засоби актуалізації етикетних ситуацій на прикладах творчості Павла 

Загребельного.  

Важливим складником національної культури є мовний етикет, який у лінгвістиці 

розглядається як «національно специфічні правила мовної поведінки, які реалізуються у 

системі стійких форм і виразів, що рекомендуються для використання у різних ситуаціях 

ввічливого контакту з співрозмовником, зокрема під час привітання, знайомства, звернення 

до співбесідника, висловлення подяки, прощання тощо» [4,c.133].  

На сучасному етапі розвитку україністики успішно вивчаються висловлення і текст, 

функціонування мови в різних суспільних сферах діяльності, взаємодія мови і суспільства, 

співвідношення вербальних і невербальних засобів спілкування тощо. На думку Н. 

Формановської, такі маргінальні науки, як соціолінгвістика, психолінгвістика, 

етнолінгвістика, паралінгвістика, лінгвокраїнознавство, а також когнітивна, комунікативна і 

прагматична лінгвістики відображають у кінцевому результаті одне й те саме прагнення 

пізнати важливу проблему сьогодення – мова і людина, в аспекті якої доречно розглянути й 

мовно-мовленнєвий етикет [1, с.4]. 

За багатовікову історію український народ виробив і відшліфував самобутню систему 

мовного етикету, який є феноменом і виразником загальної культури народу, універсальною 

моделлю мовної діяльності українців. Знання системи мовного етикету і повсякденна її 

реалізація, гармонія знань і внутрішнього світу людини є своєрідним показником зрілості 

нації. Мовний етикет українців, як зазначає Богдан С. К., є унікальною, універсальною 

моделлю їх мовної діяльності. Знання цієї системи, а ще більше – повсякденна їх реалізація, 

гармонія знань і внутрішнього світу людини, без перебільшень, є своєрідним барометром 

духовної зрілості нації [4,c.12]. Головне призначення етикету, у тому числі й мовленнєвого, – 

встановлення контакту між людьми, регулювання їх взаємин на основі принципу ввічливості. 

Адже мета спілкування – вплив однієї людини на іншу, регуляція поведінки суб'єкта 

спілкування із об'єктом і саме ввічливість вважається основою спілкування. Не дивним є й 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_4_56
https://knigogo.com.ua/chitati-online/parmskyj-monastyr/
https://knigogo.com.ua/chitati-online/parmskyj-monastyr/
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походження цього слова, його первісне значення. Ввічливий – це той, хто дивиться саме у 

вічі. А ментальність українського народу є саме виразом його етикетних знаків – 

миролюбності, відсутності ворожості, агресивності [4, c.25]. 
Мовний етикет увібрав давні традиції, звичаєві приписи, обрядодії і зберігає їх у 

системі стійких мовних виразів. Тому продуктивним, на нашу думку, є дослідження 

конструкцій мовного етикету. Культурологічний аспект мовного етикету у лінгвістиці почав 

розроблятися порівняно недавно. Він знайшов відображення у працях таких вітчизняний та 

зарубіжних вчених, як О. Аршавської, Ф.Бацевича, С.Богдан, А. Волгіна, Н.Гуйванюк, К. 

Ігнатьєва, Ж. Лендел, Л.Мацько, О.Мельничук, О.Миронюк, Б. Нормана, Я.Радевич-

Винницького, Л. Ступіна тощо. Аналіз поглядів науковців на мовленнєвий етикет вказує на 

необхідність його розгляду і в лінгвокультурології. Дефініція, безумовно, буде пов‘язана з 

тим тлумаченням, яке подається у суміжній галузі лінгвістики – теорії міжкультурної 

комунікації: мовленнєвий етикет, або мовний етикет у дії – це «система стійких формул і 

знаків спілкування, прийнятих у конкретній національній лінгвокультурній спільності, 

скерованих на встановлення оптимального мовленнєвого контакту між співрозмовниками» 

[5, c.48].  
Стереотипність поведінки виявляється у тому, що кожен мовець не створює 

щораз нову формулу, а може скористатися однією із можливих (і найбільш придатних) для 

взаєморозуміння. Сукупність цих можливих етикетних формул утворює систему мовного 

етикету кожної нації. Звернемось до структури мовного етикету. Ученими виокремлюються 

такі складові: 

1) привітання – елемент мовного етикету, з якого розпочинається спілкування;  

2) звертання – елемент мовного етикету, пов‗язаний з початком спілкування, який 

виражається в зверненні до співрозмовника по імені, прізвищу, за посадовою або офіційною 

ознакою; 

3)знайомство – акт взаємного самовизначення у спілкуванні між людьми, які раніше не 

були представлені один одному; 

4) запрошення – елемент мовленнєвого етикету, пов‗язаний з пропозицією про зустріч, 

про установлення подальших контактів;  

5) комплімент – елемент мовленнєвого етикету, який несе в собі певне перебільшення 

позитивних якостей людини;  

6) вітання несе в собі похвалу, комплімент, вираження заслуг та якостей слів 

розмовника;  

7)прощання – елемент, яким завершується будь-який вид мовленнєвого спілкування  [2, 

c.220]. 

Система мовно-етикетних одиниць закріпила ряди спеціалізованих форм і 

фразеологізованих формул, які спілкувальники протягом прожитого дня використовують 

десятки й сотні разів, чемно вітаючись, прощаючись, звертаючись один до одного, бажаючи 

добра, успіхів тощо, подеколи вони роблять це цілком автоматично.  

Одним із найдавніших дискурсів/текстів є художньо-літературний, у якому постійно 

взаємодіють автор і читач як адресант і адресат, причому перетворення художнього тексту, 

як і будь-якого іншого, на дискурс здійснюється багатьма читачами по-різному, що залежить 

від низки чинників – соціальних, генетичних, фізіологічних, психологічних тощо. Головне – 

ні спостерігати за цим, ні контролювати цього автор не може. 

Незважаючи на відсутність безпосереднього контакту між автором і читачами, 

комунікативний вплив адресанта на численних адресатів є очевидно позитивним, якщо 

автор-письменник бездоганно володіє мовною системою і вміє індивідуалізувати кожну 

лінгвальну одиницю у своєму тексті. Таким, без сумніву, є видатний український белетрист 

П. Загребельний, у романах якого, зокрема, мовно-етикетні форми і вирази, які стали 

предметом нашого дослідження, завжди на своєму місці, вони є одним із запрограмованих 

автором факторів комунікативного впливу на читачів. 
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Домінувальними етикетними ситуаціями, які найчастіше вживаються у текстах 

функціональних стилів є: звертання, вітання, прощання, подяка, вибачення, прохання. На їх 

прикладі розглянемо, за допомогою яких мовних засобів репрезентуються вищезгадані 

мовноетикетні формули у текстах. Зокрема, встановлення етикетного спілкування 

здійснюється за допомогою висловлень привітання та звертання до співрозмовника.  

У прозі П. Загребельного спостерігаються, по суті, етикетні кліше всіх семантико-

комунікативних різновидів, однак деякі з них вживаються автором украй рідко. Скажімо, нам 

важко собі уявити встановлення контакту без вітання. В українській мові здавна склалася 

надзвичайно розгалужена система вітально-етикетних форм і виразів. Наприклад: Добрий 

ранок! Доброго ранку! Добрий день! Доброго дня! Добрий вечір! Доброго вечора! Моє 

шанування! Вітаю! Привіт! Здоровенькі були! Здрастуй(-те)! Дай, Боже, щастя! Слава 

Ісусу Христу! Слава Україні! тощо [4, с. 12]. У творах П. Загребельного мовленнєве 

впровадження таких одиниць увічливості відзначається малопродуктивністю. Скупий набір 

формул вітання в авторській мові відображає тенденцію до редукування системи 

нормативних мовно-етикетних засобів, які зазвичай спілкувальники використовують 

формально, не завжди вкладаючи в них усі можливі відтінки пошанівного ставлення до 

людей, з якими вітаються, а в художньо-літературному дискурсі кожне слово вартісне, за 

ідейно-тематичним задумом автора, текст загалом містить тільки потрібну інформацію. 

Наприклад, герої романів «Смерть у Києві», «Я, Богдан», «Брухт», «Безслідний Лукас» 

зрідка вітаються так: Здоров будь!(«Смерть у Києві»); Слава гетьману!, Шана! («Я, 

Богдан»); Вітаю!, Гратулюю!, Віншую! («Брухт»); Хелло!, Хауді! («Безслідний Лукас»). І це 

все. Зрозуміло, розмістити поряд в одній низці зазначені форми вітання можна лише умовно. 

Такий набір етикетних засобів не є системою, адже відображає неоднотипні спілкувальні 

ситуації, він також певною мірою порушує національно-етнічний характер українського 

мовного етикету, оскільки включає слова німецького й англійського походження, не зовсім 

пристосовані до спілкування українців тощо. Цей ряд одиниць вітання обов‘язково потребує 

коментарів, звернення до зовсім різних за змістом, часовим простором і людськими факто-

рами художніх творів, де вони використовуються. 

Так, вітання Здоров будь! – єдина етикетна формула, помічена в романі «Смерть у 

Києві», яка чи не найчастіше зустрічається у творі порівняно з усіма зазначеними вище 

вітальними одиницями. Конкретизуючись у тексті як мовленнєво-комунікативний вираз, 

вона декілька разів семантично й структурно трансформується. Крім того, неодноразово 

поєднується зі звертанням князю, утворюючи цілісну етикетну формулу, яка оцінюється 

читачами швидше як одиниця дискурсу, прогнозованого авторським текстом. Порівняймо 

вирази Здоров будь, князю! [8, с. 112] і Будь здоровий, князю![8, с. 116]. На перший погляд, 

вони відрізняються лише порядком слів і граматичними формами опорного слова, однак 

прагматичний аналіз літературного дискурсу засвідчує, що перший із них є формулою 

вітання, а другий – побажання, що в одному й тому самому міні-контексті з огляду на 

описану автором поведінку учасників ситуації набуває одночасно позитивного й негативного 

значення, що веде до створення девіації (збою, невдачі) в комунікативному акті. Спираючись 

на методику прагматичного аналізу дискурсу, запропоновану Ф. Бацевичем [1, с. 269–274], 

порівняймо, яке комунікативне навантаження несе одна й та сама етикетна формула в 

авторському контексті: 

…вершник… упізнав князя Юрія, вклонився: 

 Здоров будь, князю![8, с. 112] (тобто добрий день, вітаю тебе) – формула вітання. 

Не забувай, князю, що ми твої коні, не бійся вкладати вудила нам в уста 

і будь завжди здоровий, князю! 

 Будь здоровий, князю! – крикнули всі. 

 Будь! 

 Будь! – гукнув і князь Андрій (треба розуміти як «бажаємо тобі здоров‘я»), тільки 

Ростислав … не подав голосу, прикривши срібним кубком зневажливу посмішку [8, с. 116]  
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Мабуть, найцікавішими в загальному художньо-літературному дискурсі П. 

Загребельного є мовно-етикетні формули звертання. Їх набір надзвичайно специфічний, у 

цілому абсолютно контамінований, оскільки включає різні за етнічним походженням слова й 

вирази, які використовуються письменником для створення об‘єктивної картини подій або як 

прийом стилізації образів, фактів, ситуацій тощо. Крім численних звичайних звертань, 

послідовно оформлених кличним відмінком, типу князю, отче, сину, лікарю, батьку, мамо, 

Юліє, Олю, Лукасе тощо, у романах трапляються такі загальні назви, як пане, панове, това-

риство, гер, міс, містер, сер, що в різних народів використовуються для соціально-ґендерної 

ідентифікації людини в суспільстві, виражаючи при цьому й шанобливе ставлення до інших 

спілкувальників, що є зрозумілим тільки в дискурсі. Промовистими й варіативними вони є, 

наприклад, у романі П. Загребельного «Я, Богдан»: панове-лицарі, товариство-

добродійство, лицарі-браття, браття-молодці тощо. 

Об‘єктивно етикетними є ті звертання, що у своїй внутрішній структурі мають 

інтегральну ввічливість, оскільки використовуються як шаблонні формули звертання до осіб 

найвищого державно-соціального рангу, репрезентуючи високий стиль спілкування. 

Найчастіше вони фігурують в історичних романах П. Загребельного, наприклад: великий 

князю («Смерть у Києві»), ваша величність, о достойний, сяйво очей 

моїх («Роксолана») тощо. 

Такі й подібні мовно-етикетні формули звертання, як і інші пошанівні слова й вирази, у 

художньо-літературному дискурсі загалом майже не досліджені. Тому, зрозуміло, наукові 

пошуки в цьому напрямі видаються нам перспективними й актуальними. Комплексне 

дослідження всіх мовно-етикетних засобів з опертям на теоретичні основи нових напрямів 

лінгвістики, спрямованих на антропоцентризм, дозволить наблизитися до вирішення вічної 

проблеми в суспільстві – мова й людина [13,c.180]. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ КОРЕФЕРЕНТНОСТІ 

ЛЕКСЕМИ ‘ДОЩ’ ТА ЇЇ СИНОНІМІВ 
Синоніми – це слова, що означають назву того самого поняття, спільні за своїм 

основним значенням, але відрізняються значеннєвими відтінками або емоційно-

експресивним забарвленням (або тим і іншим одночасно) [1, с.60]. 

Дуже важливо добирати правильний синонім, адже С. Ващенко твердив: «синоніми 

задовольняють прагнення людини до влучності й краси мовлення. Саме в синонімах 

приховані найбільш ―інтимні‖ особливості лексичної системи, її комунікативні та виразові 

можливості» [2, с.38]. 

«Словник української мови» подає таке визначення ‗дощ‘: «атмосферні опади, що 

випадають із хмар у вигляді краплин води» [4]. 

Якщо звернутися до «Словника синонімів української мови» в двох томах, то можна 

побачити такі синоніми: ‗дощовиця‘, ‗хляпавка‘, ‗злива‘, ‗хлющ (хлюща)‘, ‗залива‘, ‗ливень‘, 

‗проливень‘, ‗хвища‘, ‗плова‘[3]. 

Проаналізувавши використання слова на прикладах речень з «Корпусу текстів 

української мови»,  можна зрозуміти, що дощ – це справді атмосферні опади, що випадають з 

хмар у вигляді крапель: Тим часом до клубу підкотив фаетон - якраз тоді, коли вдарила 

блискавка і струсила на землю важкі краплі дощу.(Василь Шкляр, Залишенець), Дивиться 

бабуся - нічого за дрібними не бачить, а весь слух душі її ловить промовлене, як нива, вже 

біляста з посухи і спрагла, вбирає краплі дощу.(Василь Барка, Жовтий князь), В кінці всього, 

одрізнившись од своєї матері, тобто од сонця, котре в колядках описується в жіночім 

образі княгині-господині, пастух-Громовик провалюється на мосту і топить у воді череду, 

тобто розливає хмари дощем по землі і разом з тим тратить свого блискучого дивного 

коня, бо блискавка щезає, як тільки дощ з хмар розіллється по землі. (Іван Нечуй-Левицький, 

Громовик-пастух), З півдня вставали кучеряві темно-сині хмари, від них до землі снувалися 

сірі пасма дощу. (Олесь Бердник, Весілля). 

Дощ може падати будь-якої пори року: І посіяли добре, і зима була як на замовлення, з 

дощами та снігом, та ще й з літаків попідживлювали усі лани. (Олесь Гончар, Берег 

любові), Анна не могла звикнути ні до страшних морозів, од яких лопалися дерева в пущах і 

лунко гахкала перемерзла крига на озерах і ріках, наганяли на неї хворощі затяжні осінні 

дощі , наводили сум розбагнені шляхи. (Павло Загребельний, Диво), Так чи Інакше, але ви 

бредете під холодним травневим дощем, обліплені порожніми слоїками, а повз вас 

пропливають калюжами автомобілі й тролейбуси, здатні не так когось возити, як 

обталяпувати брудними струменями з-під коліс рідкісних дощових перехожих. (Юрій 

Андрухович, Московіада), Я чув цю історію вночі, під тихий шелест літнього дощу. (Павло 

Загребельний, Учитель).  

Дощ може супроводжуватися снігом, градом, громом і блискавкою: Тут дощ із снігом 

чи сніг із дощем, а він од спеки знемагає в тропіках, пробирається мов чудисько якесь у 

костюмі водолаза в непроглядній скаламученій воді серед громадива чужих потоплених 

суден. (Олесь Гончар, Берег любові), Те нукання капало, як крапля з даху після великого 

грозового дощу , й під його монотонний плюск гарно було дрімати.(Іван Багряний, Сад 

гетсиманський), Невдовзі почало сікти дощем і градом. (Богдан Бойчук, Три романи).  

Дощ  має різну температуру, тривалість та інтенсивність. Інтенсивність атмосферних 

опадів може змінюватися:  Сумна процесія під дрібним дощем відправилася на цвинтар. 

(Дмитро Білий, Щоденник), Несподівано пустився густий дощ, і ми забігли до великої 

гробниці, обведеної чорним чавунним плотом. (Богдан Бойчук, Як пропала моя кохана Аліса), 
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А сьогодні вся ця кумпанійка до всього іншого ще й ховається тут від невичерпного дощу. 

(Юрій Андрухович, Московіада), Ніч була темна й холодна, після затяжних дощів низькі 

хмари вже дихали снігом. (Василь Шкляр, Залишенець), Уранці дощу вже як і не було, небо 

чисте, тільки калюжі по території блищать. (Олесь Гончар, Берег любові), …неначе 

зраділий, дощ припустив ще дужче, щедро лився дівчині на голову, стікав по обличчю, по 

шиї, вільно впливав у той недоладно широкий виріз, аж князеві захотілося кинутися й 

прикрити дівчину від холодних патьоків, мав би вхопити її в обійми, занести до теплої хижі, 

занести на край світу. (Павло Загребельний, Диво), Дощ був не холодний, під таким не 

страшно й промокнути. (Олесь Гончар, Берег любові), Київ обставав його з усіх боків, він 

був у його коротких, уривчастих, страшних снах під холодними дощами , він був спершу 

великим, теплим, живим, всемогутнім і нерушимим, як стіна Оранти в Софійському соборі, 

здавалося Гордієві Отаві, що Київ ще простягає до них свої руки…(Павло Загребельний, 

Диво), Ген-ген полями ходить ніжне марево від спеки і грім артилерії на обріях і за обріями 

видається на справжній грім - ось-ось звідти насунуть грозові хмари, розсипляться 

блискавками й буйними теплими дощами, зливами напоять землю, життєдатною вологою й 

підуть десь далі, далі, а на небі стане сліпуча й тиха веселка, як кінець громам і бурям 

…(Іван Багряний, Огненне коло). 

Дуже часто дощ можна почути, адже його падіння призводить до монотонного шуму: 

…перекриваючи баритоном шум дощу і ревище пивбару, виголошує один із присутніх 

священиків. (Юрій Андрухович, Московіада). 

Після дощу повітря і усе навколо має якийсь особливий запах: Пахла горілкою, пахла 

дощем і травою. (Юрій Андрухович, Московіада). 

У одних випадках дощ можливо передбачити, а в інших він починається зненацька: 

Повз вікно кав'ярні пробігали люди, застукані дощем зненацька. (Люба Клименко, Paloma 

negra), Гул одразу влягається, прибитий непорозумінням, як порох вулиці раптовим дощем: 

невинна забавка? (Володимир Винниченко, Сонячна машина), Увечері, ймовірно, піде дощ. 

(Юрій Смолич, Дитинство). Влітку, наприклад, люди очікують на опади після тривалої жари: 

Спекота змінювалася дощем…(Павло Загребельний, Диво). 

Дуже часто після дощу на небі з‘являється веселка: Діти, бувало, бавляться і 

збіжать по дамбі вниз, як дрібні сонечка після дощу по веселиці, - а потім плюскаються 

цілими днями у воді. (Марія Матіос, Солодка Даруся). 

Ставлення до дощу дуже неоднозначне. В одних випадках люди раді дощу, чекають і 

навіть кличуть його, а в інших – навпаки. На опади очікують в період, коли сіють, але вони 

зайві під час збору урожаю. Також на дощ чекають, коли його давно не було: Уже зараз 

закладаються основи того примхливого хліборобського щастя: обсіялись, вклалися в строки, 

тепер би дощу! (Олесь Гончар, Берег любові), Яка там олія, - простогнало в пітьмі, - дощі 

не дали зібрати соняшник, усе догниває на пні, он навіть прес сухий. (Василь Шкляр, 

Залишенець). - Хліб під дощем : гниє, а нам не дають, - сказав Катранник. (Василь Барка, 

Жовтий князь). Дощ стає дуже бажаним явищем після спекотного дня: Надворі лив дощ, - та 

він хоч трохи прохолодив повітря, і можна було нормально дихати й рухатися. (Богдан 

Бойчук Три романи), Без дощу, коли довго немає, то ще гірше; все сохне. (Василь Барка, 

Жовтий князь). 

Аналізоване атмосферне явище викликає незадоволення, коли воно надто сильне, або 

надміру затягнулося. Легкий дощик не викликає занепокоєння і спротиву.  Це дуже добре 

помітно, якщо звернути увагу на сполучуваність лексеми «дощ». У одних випадках дощ 

безжальний, знавіснілий, він репіжить (тобто шмагає), січе, заливає, стюжить, розходиться, 

шаленіє.  У інших реченнях знаходимо: лине, накрапає, шурхотить,  дощ, під яким не 

страшно промокнути та інше: Щоправда, мав він зв'язані руки, був голодний і виснажений без 

міри, і без того мокрого його й далі шмагав безжальний дощ…(Павло Загребельний, Диво), 

Л тим часом навпроти, під нужденними тополями, що аж ніяк не рятують від знавіснілого 

дощу, двоє місцевих зарізяк мотлошать стару бабу, видираючи в неї з рук торбинку. (Юрій 

Андрухович, Московіада), Надворі репіжив дощ , гриміло, стіни в коморі були грубі, тому 
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постріли звідти майже не чулися. (Василь Шкляр, Залишенець), Наступного разу слід 

міняти куди більше, бо що таке три літри пива, коли надворі січе дощ , а вас аж четверо? 

(Юрій Андрухович, Московіада), Європу заливає дощами. (Ліна Костенко, Записки 

українського самашедшого), Дощ розходився, як на гріх, і не великий, та густий такий, наче 

восени.(Іван Багряний, З оповідань старого рибалки), І цілу ніч стюжив дощ. (Іван Багряний, 

З оповідань старого рибалки), Уночі линув дощ. (Олесь Гончар, Берег любові), Дощ був не 

холодний, під таким не страшно й промокнути. (Олесь Гончар, Берег любові), А вже 

відлітаючи зі Львова, коли почав накрапати дощ , він сказав: « Дощ іде - діти ростуть » і 

наспівав львів'янам пісеньку… (Ліна Костенко, Записки українського самашедшого), 

Шурхотів дощ , в напівтемряві поблискували білки великих очей юнака, і зовсім незрозуміле 

було, про що він хоче розповісти і яке відношення має його історія до цієї м'якої 

пітьми…(Павло Загребельний, Учитель).  

Важливо також відмітити, що люди очікують на чистий, а не забруднений кислотами 

дощ: Дощу ждемо, а воно й дощі тепер не завжди благодать, уважної вимагають 

перевірки. Читав ось недавно, вчені помітили: стали дощі з кислотами випадати. (Олесь 

Гончар, Берег любові). 

Причиною для негативної конотації лексеми може бути також те, що дощ може стати 

причиною розмитості доріг, повеней, руйнувань: На будовах чомусь завжди так: коли сухо, 

то ще нічого, а як бризне дощ, тут і дідько ногу зламає. (Олесь Гончар, Берег любові), У 

період дощів річка, певно, заливає долину по самісінькі кручі, а зараз її легко перебрести. 

(Іван Білик, Танго), Після дощу затекла у нас хата. (Віктор Близнець Срібний чоловічок). 

Люди дуже часто ховаються від дощу, адже можна намокнути чи навіть застудитися, 

особливо, якщо дощ холодний. Для цього люди використовують парасольки, плащі та 

різноманітні приміщення: Замість корзна мав на собі якусь луб'яну покривку, що мала 

захищати його, видно, від дощу , а може, слугувала й за одіж на зиму. (Павло Загребельний, 

Диво),  Так чи ні, але на літо нам не зайвою була ця «хатина», де ми всі разом, щоправда, без 

коней, могли сховатися від дощу і негоди. (Василь Шкляр, Залишенець), Певно простудився, 

на дощі йшовши, а потім - як сидів на землі. (Василь Барка, Жовтий князь), Дощ стукав по 

чорних парасольках. (Дмитро Білий, Щоденник). 

Письменники вживають лексему ‗дощ‘ не тільки тоді, як мають на увазі атмосферні 

опади, а й коли хочуть наголосити на інтенсивному падінні будь-чого. У «Корпусі текстів 

української мови» було знайдено: 

 метеоритний дощ: Духнович, схопившись, побачив щось фантастично страшне: вогняний 

метеоритний дощ з шипінням шугав навкруги. (Олесь Гончар, Людина і зброя), 

 огненний дощ: Ах, це ж чорні маки; ті сумні й жахливі квітки, що розцвітають коло 

палаців Чорної Мари, що після огняного дощу виростають тут, як гриби. (Степан 

Васильченко, Чорні маки), 

 жовтий дощ (листопад): Та коли повіяв сильніший вітер, на землю падав жовтий дощ. 

(Богдан Бойчук, Аліпій на похоронах із Нареченою), 

 дощ з пелюсток: А на них сиплеться дощ пелюстків, немов благословення матері, що 

отут десь стоїть заплакана, згорьована, осамітнена, але виряджає дітей на великий 

подвиг … (Іван Багряний, Огненне коло), 

 дощ з черешень: Ягоди падали йому на обличчя, їх робилося все більше, то був м'який 

черешневий дощ , в якому Пепа погодився б лежати безмежно довго, якби … (Юрій 

Андрухович, Дванадцять обручів),  

 зоряний дощ: Зоряний дощ, сподіваюся, що моя зірка Альґерат ще не впала. (Ліна 

Костенко, Записки українського самашедшого), 

 кам‘яний дощ: І раптом щось падає на палубу, кам'яний якийсь дощ. (Олесь Гончар, 

Берег любові) та інші. 

Проаналізувавши вживання синоніма ‗дощовиця‘ можна побачити, що  воно нічим не 

відрізняється від використання лексеми ‗дощ‘: Надії, мов холодна дощовиця , ринули з його 

свідомості вниз і всякнули в землю. (Богдан Бойчук, Аліпій і його наречена), Втерши з брів 
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дощовицю, чалапкаючи по глибокій калюжі, Петро подався до лави. (Валентин Тарнавський, 

Порожній п'єдестал).  

‗Хляпавка‘ зустрічається у таких же випадках, що й лексема ‗дощ‘, але цей синонім 

частіше позначає не просто дощ, а дощ із снігом: Весняна львівська хляпавка - дощ і сніг 

навперемінно - ніяк не бадьорила, і тільки ненав'язливість Труша і його доброхітливе 

старання допомогти в усьому радували Лесю. (Ніна Бічуя, Біла Віла), Від рідкої снігової 

хляпавки промокли стоптані (і не по сезону) туфлі. (Галина Тарасюк, Смерть Марата). 

Окремої уваги заслуговує група синонімів до якої входять: ‗злива‘, ‗хлющ‘, ‗залива‘, 

‗ливень‘, ‗проливень‘. Але проливень одразу, важкою сизою киреєю, упав на землю. 

(Михайло Стельмах, Дума про тебе), Часом ливень як пуститься, ой, людочки милі: 

гримить, прямо в голову жахкає. (Євген Пашковський, Свято), То не був звичайний дощ, бо 

нормальний дощ проходить кілька фаз, як от: «окремі великі краплі», «часті маленькі 

краплі», «тихий дощ», «просто дощ», «хлющ» і зрештою «сильна злива», яка іноді 

переходить у «ллє як із відра». (Максим Кідрук, Мексиканські хроніки). 

 Усі ці лексеми позначають дуже сильний дощ. Лексема ‗дощ‘ сполучалася з словами 

накрапати, дрібний і подібні, а  от лексеми з виділеної групи ніколи з ними не поєднуються. 

Якщо проаналізувати сполучуваність цих синонімів на прикладі лексеми ‗злива‘, то стає 

зрозуміло, що характерними для них є поєднання з: рясний, добрячий, страшенний, великий, 

щільний, щедрий та інші. 

Осінь почалася зі страшенної зливи. (Ліна Костенко, Записки українського 

самашедшого),  На нас обвалилася рясна нічна злива з вкрадливим лопотанням по молодому 

листі. (Софія Андрухович, Червоне з білими квітами), Тоді пілотові б довелось або киснути 

тут до кінця великих злив, або ж тюпати пішки з експедицією, віддавши машину на поталу 

джунглям. (Іван Білик, Танго), Серце, мізки - усе всередині, наче від щедрої зливи та в 

раптові приморозки, зійшло нервовим потом, вимокло і замерзло від жаху. (Люко Дашвар, 

Мати все), Побачив тільки величезну калюжу, так немовби пройшла добряча 

злива.(Анатолій Дімаров, Блакитна дитина), Після теплого сонячного світанку небо 

хмурнішає й починає накрапати, спершу дрібно, а потім сильніше, поки дощ не переростає в 

сильну, щільну зливу. (Анатолій Дністровський, Пацики). Не завджи лексема «злива» має 

негативну конотацію. Вона може бути й позитивно маркованою, наприклад, якщо рясний 

дощ допоможе людям: Але за кілька хвилин злива вже погасила пожежу. (Олесь Донченко, 

Карафуто). 

Лексема ‗злива‘ як і ‗дощ‘ може вживатися у переносному значенні для позначення 

рясності, інтенсивності як  позитивних, так і негативних речей. У «Корпусі текстів було 

знайдено»: зливу слів, зливу оплесків, зливу сліз, зливу спогадів, злива жаху, злива голосів та 

інше: …передовсім на отого симпатичного Валерія, якому теж осточортіли рейнська глина 

і балакучі чиновники, що вміють потопити в зливі слів будь-яку справу.(Павло Загребельний, 

Диво), Злива спогадів, вир думок, калейдоскоп облич, подій бурхнули на нього. (Іван Багряний, 

Людина біжить над прірвою), Яка злива тваринячого підлого жаху! (Іван Багряний, Янгол). 

Синоніми ‗хвища‘ і ‗плова‘ вживаються для позначення сильного дощу, або навіть 

бурі з дощем або снігом: Після тої дощової ночі, проведеної в Пеньковій хижі, князь кілька 

днів постився і молився гаряче й ревно, а потім, коли надворі була ще більша хвища… (Павло 

Загребельний, Диво), Зимовими вечорами, коли в комині навпереміну вило й схлипувало, мов 

закликало молитися за всіх подорожан, заскочених хвищею просто неба, а вздовж темних 

шибок раз по раз тривожно шурхотіли вниз зі стріхи, ніби чиясь хода, обважнілі пластовні 

сипкого снігу, і кожен у хаті, здригаючись, обертавсь на той звук, несвідомо наслухаючи, чи 

не стукає щось до дверей, - мати, вмостивши донину голову собі на колінах, перебирала всі 

ті, знані їй казки… (Оксана Забужко, Казка про калинову сопілку), Вийшов на поріг й знову 

почув гуркіт на Ґреготі - десь-таки йде плова , й змокне Юрко до нитки, та най би вернувся 

сарака …(Роман Іванничук, Вогненні стовпи), Зрання світло, чисто, файно - а з полуднє йк 

ударит плова з громами. (Гнат Хоткевич, Довбуш), Часом била на полонині плова. (Михайло 

Коцюбинський, Тіні забутих предків). 
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Отже, не всі синоніми до слова ‗дощ‘, що їх подає «Словник синонімів української 

мови» в двох томах, є абсолютними. Під час їх вживання для заміни аналізованої лексеми 

потрібно звертати увагу на сполучуваність і емоційно-експресивне забарвлення.  
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ОБРАЗНІСТЬ ПОВІСТЕЙ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО 
Однією з особливостей мовлення є його образність  спосіб передачі певних понять за 

допомогою художніх образів, які відтворюють не зовсім звичне бачення, уявлення людини 

про навколишній світ і себе в ньому. 

Творці образотворчого й художнього мовлення, насамперед видатні письменники, 

використовуючи актуальні мовні засоби (слова, їх фонетичні засоби, словоформи та 

сполучення слів, фразеологізми, речення, їхні еквіваленти, інтонаційну тональність і ритм 

висловлювання), створюють свою художню модель. життя в його різноманітних проявах, 

типізують зображуване, перетворюють індивідуальне й особистісне на узагальнене. Так 

постає певний художній образ зі своїми типовими рисами  поняттями та мовними формами, 

які читач більш-менш усвідомлює, сприймає, а часто й наслідує (поведінка, система 

мислення та мовлення). [2, с.17] Художник слова, як ніхто і ніщо інше, долає усталену в 

суспільстві мовленнєву модель, стандартні форми вираження, виховує культуру мовлення в 

читачів. Роль мови художньої літератури у формуванні культури мовлення безмежна й 

неоціненна, але у зв‘язку зі стрімким зростанням суспільного значення засобів масової 

інформації, публіцистики, наукової, особливо науково-популярної літератури ця роль 

послаблюється. [2, с.316] 

Підсилення виразності мовлення досягається різноманітними засобами, передусім 

використанням тропів, так званих лексичних засобів створення образності. Одним із 

найбільш поширених видів тропів є метафора.   

Виступаючи основою творення низки стилістичних засобів, метафора слугує важливим 

конструктивним компонентом повісті «Розсудили» М.Старицького. Вона характеризується 

вагомою стилістичною значущістю, допомагаючи створити особливу образну фактуру 

художніх творів, наповнити їх додатковою експресією, конотацією, емоцією тощо. Одна з 

основних функцій, яку виконує метафора  це надання мовлення образно-експресивній 

забарвлення, що поєднується з аффективностью, яскраво вираженою емоційною оцінкою. 

Ще одна функція метафори  номінативна. Вона полягає в поповненні мови лексичними і 

фразеологическими конструкціями. Також у повісті «Розсудили» метафора виконує 

концептуальну функцію. Стилістичний ефект, що досягається шляхом використання 

метафори та її різновидів, базується на цілому комплексі різних асоціацій. Вказаний вище 

стилістичний засіб робить тексти досліджуваної повісті М. Старицького неповторними, а 

мову – осяйною, яскравою, влучною. «божевільні очі…» [6, с.149], «Страшне питання…» [6, 
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с.128], «безнадійне горе» [6, с.134], «сибірне життя...» [6, с.177], «тупа біль і досада» [6, 

с.177], «очі її спалахнули вогнем» [6, с.142], «солодким голосом» [6, с.143], «праведна 

дешенько...» [25, с.154], «добре серце...» [6, с.158]. 

Проаналізувавши повість Михайла Старицького «Розсудили» виявили такі 

загальновживані метафори: «думки пекли його розум...» [6, с.134], «Страшне питання: як 

перебути зиму  давно вже цвяхом стриміло у кожного в голові» [6, с.128], «божевільні 

очі…» [6, с.149], «розбиті груди» [6, с.172], «А ніч вже розіп’яла над зачарованою землею 

свій блискучий намет і напоювала повітря тремтячим світом.» [6, с.140]. «приходить 

щастя...» [6, c.167], «сонце стоїть...» [6, c.168], «сумне життя...» [6, c.171], «та його 

задуше радість...» [6, c.183]. 

Індивідуально-авторські метафори М. Старицького: «тіні від шинку й волосного прав-

ління побігли далеко вулицею» [6, с.83], «Очі зігрівали теплом» [6, с.149], «Ці питання 

палили його мозок, точили голками серце й каламутили виром кров.» [6, с.104], «таке вже 

ненажерливе серце» [6, с.98], «з-за моїх пояснень виглядало безнадійне горе» [6, с.134], 

«обличчя застигло…» [6, c.149], «сибірне життя...» [6, с.177], «захололе кригою 

Коломийчишине серце.» [6, с.149], «нудьга давила...» [6, c.172], «Сонце стоїть просто над 

головою, палить і обливає всю землю пекучим сяйвом...» [6, c.168], «щось хороше співають 

хвилі...» [6, c.168], «худеньке личко аж пашить чарами молодості...» [6, c.170], «він згубив 

її молодий вік...» [6, c.178] 

Порівняння, як засіб побудови художніх образів використовує у своїй повісті 

«Розсудили» і Михайло Старицький. Самец цей та інші художні прийоми дозволяють 

вимагати образності мови як письмової, так і усної. І не варто нехтувати цим багатством. 

«суху, мов тріска, рибу» [6, с.92], «Коломийчиха трохи згодом сторожко увійшла до хати, 

взяла горщик з галушками й, мов злодій, перебігла левадою аж до болота;» [6, с.144]., «Геть 

далі за селом видко було й плеса чистої, прозорої води; вони блищали, наче свічада в зеленій 

рамці» [6, с.82]., «перелякана вкрай, мов божевільна» [6, с.144], «цей крик мов ножем 

різав» [6, с.149], «Хворий лежав нерухомо, пемов мертвий,» [6, с.152], «Домаха сиділа в 

головах, потопила в пього очі, в одну крапку, наче мармурова статуя» [6, с.152], «Степан 

живе у паніматки; він зараз лежить мов колода» [6, с.156], «, а очі  мов тихий вечір» [6, 

с.167], «Останні слова мов пугою вдарили Степана» [6, с.185]. 

У багатогранній палітрі прозових творів Старицького  фразеологічні одиниці мають 

різну стилістичну вагу. Переважають у творчості митця стійкі сполуки, насичені виразними 

експресивно-оцінними значеннями, через що контекст окремого речення, періоду набуває 

експресивного фону. [1, с.62-64] Мова йде, перш за все, про розмовно-побутові та книжні 

ФО. Перші дотепно характеризують персонажів творів письменника. Фраземи книжного 

стилю митець використовує для створення урочистості, піднесеності мовлення. « царство їй 

небесне» [6, с.86], «накине де оком на яку дівчину, вже й його» [6, с.87], «Хай їй чорт!» [6, 

с.92], «Отак і небіжчиця мати твоя бухикала-бухикала, аж поки богові й душу не віддала» 

[6, с.97], «Заб’є памороки, - промовивв писар» [6, с.92], «я її з матір’ю зашлю туди, де козам 

роги правлять!» [6, с.100], «Хай пропадом пропаде!» [6, с.111], «Щоб ти пропав, подох без 

каяття!» [6, с.117], «Ох, не крайте мені серця, не здійму руки на Степана» [6, с.120], «Хай 

лиш спробує, ми йому покажемо, де раки зимують» [6, с.125]. 

У мовних партіях герої повісті широко використовують перлини на-родної мудрості: 

«що правда, то не гріх!» [6, с.97], (Правду сказати, чи по правді зробити, не є гріхом) «кинь 

лихом об землю!» [6, с.97], (не зважати на сумні обставини, не журитися) «ні пари з уст» [6, 

с.98], (не сказати жодного слова) «де козам роги правлять!» [6, с.100], «Хай пропадом 

пропаде! Хоч кров з носа!» [6, с.111], «латка латку латає» [6, с.114], «де раки зимують» 

[с.125], «вовк, в лісі здох» [6, с.127], «без зайвого ока» [6, с.156], «від вітру валишся» [6, 

с.163], «куди очі дивляться» [6, с.173], «світ не без добрих людей…» [6, с.175], «червоного 

півня пустити» [6, с.213], «коли жаби скрекочуть, то дощу не чекай» [6, с.212], «поміж 

вовків не ходити овечатам - розірвуть» [6, с.243]., «а вже коли жаби скрекочуть, то дощу 

не чекай.» [6, с.212]. 
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Старицький вважав, що українська мова відіграє виняткову роль у житті суспільства, в 

розвитку науки, культури й освіти. У популяризації української літературної мови значне 

місце відводив українській інтелігенції, яка, на його думку, повинна «злитися з народом, 

стати на чолі його, а для цього - перш за все вживати його мову, ввести її з повагою в сім'ю, 

стати на службу народу, поєднавшись з ним і думкою, і словом». Драматург вірив, що 

«тільки тоді ушанує свою мову народ, коли вона стане центром культури і науки, коли на ній 

понесе народу інтелігентна група і звільнення від економічного рабства, і поліпшення 

життя...». 
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ФІЛОСОФІЯ В УМОВАХ НАВЧАННЯ СЬОГОДЕННЯ 
Освіта є одним з головних чинників зростання якості людського капіталу, генератором 

нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Щоб 

українська освіта по-справжньому ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її 

оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти в широкому 

соціально-економічному контексті». [1, c.77-85]. Спочатку освіта та ідеали, які вона 

втілювала, прагнули створити «ідеальне» громадянство. Пізніше мета перейшла до 

забезпечення належної підготовки громадян, а нещодавно вона знову перейшла до 

пробудження критичного духу. Сьогодні ідеал - це креативність: здатність до навчання та 

готовність протягом усього життя стикатися з новими речами та відповідно змінювати 

вивчені очікування; не може бути навчання без повторного навчання, без того перегляду, 

який потрібно провести, коли ми усвідомлюємо слабкість того, що ми думали, що знаємо. У 

суспільстві знань освіта - це здатність до творчості в умовах особливої невизначеності [2, 

с.18]. 

Сучасна освіта переживає кризу. Кризу, пов‘язану не з відсутністю наукового знання 

або засобів технічного забезпечення освіти, і навіть не з браком кадрів системи освіти. 

Сучасна криза народної освіти пов‘язана з браком виховання, з руйнуванням духовних 

цінностей. Особливе місце в системі освіти займає філософія. Оскільки це єдина дисципліна, 

яка займається не стільки приватними, скільки загальними і всебічними питаннями. 

Філософія ставить їх перед суспільством і успішно вирішує в контексті концептуального 

світогляду. Ці питання тим більше актуалізуються, чим більше зростає вплив глобалізації на 

держави, народи, союзи держав, цивілізацію в цілому. Філософія як наука. Філософія як 

світогляд.  
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Уже вкотре піднімається питання про місце соціально-гуманітарних дисциплін у 

системі вищої школи. Можна наводити немало причин, чому дана проблема періодично 

загострюється, проте краще зосередитись на питанні про роль соціально-гуманітарних 

дисциплін у підготовці фахівців з вищою освітою. Адже саме ця проблема на сьогодні є 

центральною в обговоренні необхідності гуманітарної підготовки майбутніх лідерів 

економічного та технічного прогресу. Відомо, що запорукою успіхів будь-якої людини є 

рівень її розвитку, вишколеність мислення. Саме зрілість мислення робить людину 

спроможною до опанування будь-якими здібностями та навиками. І найкращим способом 

формування та розвитку мислення є вивчення філософії, історія якої є демонстрацією шляху, 

на якому здійснювалось постійне вдосконалення цієї важливої для людини здібності.  

 Дане твердження не заперечує того, що будь-яка наука в тій чи іншій мірі мислення 

розвиває. Всі науки роблять свій внесок у шліфування цієї виключно людської властивості. 

Але жодна з них не спроможна виконати це завдання на такому рівні, як це може зробити 

правильно поставлене у вищій школі вивчення філософії. Чим зумовлене таке становище 

філософії в системі вищої освіти? По-перше, філософія оперує найбільш загальними 

поняттями та категоріями. Цей факт робить її всеохоплюючою. Філософське мислення 

дозволяє людині, яка його опанувала, вийти за межі власної професії у більш широкий світ. 

Це – з одного боку. З іншого – дозволяє їй глибше зрозуміти своє власне професійне 

середовище та місце своєї фахової зайнятості в широкому контексті серед інших видів 

діяльності.  По-друге, філософія не лише сприяє «виходу» фахівця на інші фахові 

середовища, але й «долає» фаховість [3, с.44]. 

Навчання On-line стало всесвітнім трендом з 2018 року.  Ця сфера стрімко розвивається 

на підставі використання новітніх технологій та підходів, які відповідають вимогам часу. В 

умовах карантинних заходів COVID-19 створило умови для впровадження дистанційного 

навчання в учбовий процес. Така форма спілкування «викладач-студент» значно 

демократизує учбовий процес та створює умови для максимальної ініціативи студента. При 

підготовці цього формату навчання були створені сайти для підготовки студентів до 

практичних занять, які забезпечують вільний доступ до всіх навчальних матеріалів, що 

відповідають учбовому плану підготовки студентів. Останні включають: сучасні 

рекомендації та настанови, лекції з відповідної тематики, задачі, тестовий контроль.. [4, с.8]. 

Дистанційне навання - суворе випробування. Вкрай важливі акценти і тон подачі 

матеріалу, адже це ключ до зацікавленості студентів: зміст теми та актуальність наданої 

інформації, можливість її застосування на практиці у майбутній професійній діяльності. 

Відсутність живої взаємодії «викладач-студент» ускладнює сприйняття матеріалу, нівелює 

індивідуальний підхід в навчанні, також, слід зауважити, що не всі студенти завжди 

дисципліновані та самоорганізовані. Інтернет мережа пропонує різноманітні відеолекції, 

презентації, та інші форми надання інформації, що заважає застосуванню класичних підходів 

до заохочення слухачів. Внаслідок цього виникають принципові недоліки – брак візуального 

та емоційного контакту викладача зі студентами. За таких умов набуває значення 

професіоналізм, педагогічна майстерність та лабільність викладача. Викладачам потрібна 

методична, психологічна підтримка, забезпечення технічними засобами та якісним інтернет-  

зв‘язком. Отриманню міцних знань також заважає відсутність можливості відпрацювання 

практичних навичок та постійного контролю. 

Таким чином, незвичні умови, пов‘язані з пандемією та війною, не тільки ускладнюють 

навчальний процес, але й створюють нові можливості для розвитку та самореалізації, 

оволодіння сучасними методами дистанційної роботи та засвоєння навичок роботи з 

технічними приладами викладачами та студентами. 

Ще з однією проблемою, з якою зіштовхнулися всі підлітки та діти України в новому 

навчальному році - війна. Навчання у бомбосховищах, між сиренами та тривогами є 

нестерпним. Наш ворог і надалі цілиться в цивільне населення, про що свідчать десятки 

знищених шкіл, лікарень та приватних будівель. Не дивлячись на це студентам потрібно 
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адаптуватися до нової реальності. Яким страшним для них не було б це випробування вони 

вміло та цілеспрямовано йдуть до своєї мети. 

Молодь здатна вивести Україну на шлях європейської інтеграції, забезпечити 

інтелектуальне зростання, оскільки вона нестандартно мисляча і небайдужа. 

Молодь України виявляє активність щодо дослідження шляхів поступального розвитку 

держави, розбудови системи національної освіти і науки, поглиблення інтеграційних 

процесів, підвищення національної самосвідомості та збереження культурних традицій 

народу і самобутності нації.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Хитка економічна ситуація в нашій країні та такі умови як: нестабільна політична 

ситуація, обмеженість фінансових ресурсів та жорстка конкуренція – вимагають від 

підприємств, вміти швидко реагувати на нові внутрішні та зовнішні загрози і протистояти 

вже існуючим ризикам, які можуть нанести шкоду їх діяльності. Тому, дуже важливим є 

питання про необхідність організації надійної системи забезпечення фінансової безпеки 

підприємств. 

Фінансова безпека підприємства – це визначений якісно та кількісно рівень 

фінансового стану підприємства та діяльність, спрямована на досягнення такого стану, який 

характеризується збалансованістю і якістю використання фінансових інструментів 

економічної системи та забезпечує її здатність реалізувати свою місію й забезпечувати 

стабільний розвиток, витримуючи негативний вплив зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів [1]. 

Для досягнення успішної діяльності економічного суб‘єкта в ринковій економіці, 

суттєвим є забезпечення стабільного фінансового стану. Постійний розвиток підприємства 

можливий тільки за наявності правильно розробленої стратегії та її впровадження. Цього 

можна досягти за допомогою продуктивної системи фінансової безпеки підприємства.   

Для забезпечення високого рівня фінансової безпеки, власникам підприємств, потрібно 

дотримуватись таких аспектів:  

– фінансова стабільність та незалежність; 

– збалансована робота всіх галузей підприємства; 

– грамотна реалізація власних фінансових інтересів; 

– оптимальна оцінка ризиків і прибутків [2].  
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Окрім цього, через нестабільне економічне середовище, підприємство має приймати 

аргументовані рішення та контролювати досягнення стратегічних цілей.   

Найголовнішим етапом створення системи фінансової безпеки підприємства, 

паралельно з переліком пріоритетних фінансових аспектів, є характеристика ризиків їх 

реалізації. Залежно від визначення загроз фінансовим інтересам та точності оцінки нанесення 

шкоди або інтенсивності їх прояву, будується ефективна система фінансової безпеки.  

Існує багато факторів, які ставлять під загрозу фінансову безпеку підприємства. Вони 

можуть бути зумовлені внутрішніми та зовнішніми загрозами.  

Серед внутрішніх можна виділити: неточності або похибки в управлінні фінансами,  

помилкова будова фінансової стратегії, неправильне управління активами та пасивами 

підприємства, їх оптимізація.  

До зовнішніх загроз фінансової безпеки підприємства відносимо:  

– борги підприємства недобросовісними партнерами;  

– безчесні дії конкурентів; 

– різкі зміни кон‘юктури ринку;  

– природні лиха, пандемії тощо;  

– збільшення зобов‘язань підприємства;  

– кризу грошової і фінансової систем та нестабільність економіки країни. 

Для того, щоб зменшити вплив внутрішніх та зовнішніх загроз та створити належний 

рівень фінансової безпеки підприємства, можна виділити такі попереджувальні заходи: 

– доцільно формувати систему показників та критеріїв їх оцінки, для ґрунтовної оцінки 

рівня фінансової безпеки підприємства;  

– визначати об‘єкти та предмети контролю за наявністю загроз фінансовій безпеці 

підприємства;  

– систематизувати способи та методи розпізнавання та зменшення загроз фінансовій 

безпеці підприємства; 

– розробити систему заходів щодо викриття потенційної загрози фінансовій безпеці 

підприємства на середньострокову перспективу, запроваджувати систему попередження на 

підприємстві, від негативних факторів внутрішнього і зовнішнього характеру; 

– визнити тенденції та ймовірні негативні варіанти розвитку підприємства, що може 

призвести до зниження рівня фінансової безпеки підприємства; 

– реалізувати систему заходів, інструментарій для нейтралізації та зниження 

негативних факторів впливу на фінансову безпеку суб‘єкта господарювання. 

Низький рівень системи управління фінансовою безпекою підприємства зумовлює 

виникнення критичних явищ, що стає причиною неефективного або взагалі відсутнього 

запобігання негативним факторам внутрішнього та зовнішнього характеру. Саме тому, щоб 

мати змогу своєчасно реагувати на вимоги сучасного економічного середовища, є 

необхідним впровадження попереджувальних заходів щодо забезпечення належного рівня 

фінансової безпеки. 

Головною умовою фінансової безпеки підприємства є здатність протистояти новим та 

вже існуючим загрозам, які можуть завдати фінансової шкоди його діяльності. Загальна 

система управління фінансовою безпекою підприємства формується з таких складових як 

підсистеми управління, планування, контролю та аналізу.  Управління фінансовою безпекою 

входить до загальної системи управління безпекою підприємства, при цьому вона становить 

найважливішу його функціональну підсистему, яка забезпечує реалізацію управлінських 

рішень переважно у фінансовій сфері діяльності суб‘єкта господарювання[2].  

Серед постійно мінливих умов ведення бізнесу, важливою задачею суб‘єктів 

господарювання є формування дієвої системи попередження загроз, які надходять з 

зовнішніх та внутрішніх джерел діяльності підприємства. Введення попереджувальних 

заходів дасть можливість чітко діагностувати, контролювати та нейтралізувати негативні 

фактори, тому необхідною є розробка дієвої стратегії фінансової безпеки підприємства. 
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Розробляти стратегію потрібно зважаючи на велику кількість зовнішніх та внутрішніх 

загроз. Оскільки ситуація в нашій країні характеризується нестабільністю, менеджери 

підприємств вимушені діяти в умовах невизначеного та малого інформативного поля, це в 

свою чергу збільшує ризик до прийняття неправильних управлінських рішень. Тому, щоб 

вчасно відреагувати на зміну ситуації та за потреби змінити стратегію управління, 

працівникам фінансового відділу важливо постійно проводити моніторинг ринку.  

На теперішній час формування фінансової безпеки підприємства є менш дослідженим, 

на відміну від фінансової безпеки таких суб‘єктів ринку як: банки, страхові компанії та 

інших фінансових інститутів. Водночас зрозуміло, що саме забезпечення ефективної 

діяльності підприємств держави буде першим кроком на шляху до соціально економічного 

розвитку і виходу з системної кризи.  Тому, необхідно приділити більше уваги вивченню 

проблеми досягнення належного рівня фінансової безпеки підприємств України. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГ- МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Маркетинг-менеджмент є основою ефективного функціонування підприємства. У 

країнах з розвиненою ринковою економікою передові успішні підприємства здійснюють 

свою господарську діяльність на засадах маркетинг-менеджменту. Натомість в Україні лише 

незначна кількість підприємств в своїй діяльності використовує маркетинговий менеджмент. 

Також слід зазначити, що у вітчизняній економіці відсутні механізми вдосконалення 

маркетинг-менеджменту підприємств.  

Повномасштабне використання маркетинг-менеджменту підприємствами – це і є 

необхідна умова для забезпечення стабільного високого рівня попиту на товар. Суб‘єкт  

функціонує на засадах маркетингу лише тоді, коли управління підприємством, усіма його 

відділами, підрозділами і функціями здійснюється на основі маркетингової концепції. Проте 

існує велика кількість трактувань цього поняття, що і є основною проблемою у використання 

маркетинг-менеджменту на практиці.  

Одним із засновників сучасної теорії маркетинг-менеджменту є Філіп Котлер, який 

визначаючи «маркетинг менеджмент» як мистецтво та науку вибору цільових ринків, 

збереження та залучення нових споживачів за допомогою створення, постачання і здійснення 

комунікацій із приводу значимих для них цінностей, він наголошує, що маркетингове 

управління має місце тоді, коли принаймні одна із сторін потенційного обміну розробляє і 

використовує засоби досягнення бажаного відгуку контрагентів [6, с. 33]. 

 Головне завдання менеджменту маркетингу – це організація взаємодії внутрішнього 

середовища з зовнішніми умовами, насамперед ринком. З погляду менеджменту, маркетинг – 

це є управління своїм становищем на ринку з метою реалізації власних конкурентних 

переваг [2, с. 568]. 
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Енциклопедичні видання трактують маркетинг-менеджмент як процес прийняття 

управлінських рішень у організаціях з метою задоволення потреб клієнтів у пропонованих 

товарах. Маркетинг-менеджмент являє собою аналіз та планування, реалізацію і контроль за 

здійсненням різних заходів, які спрямовані на налагодження, підтримку та постійне 

вдосконалення обміну із споживачами задля досягнення конкретних цілей компанії 

(збільшення частки ринку компанії, отримання прибутку). 

Можна стверджувати, що маркетинговий підхід має реалізовуватися в декількох 

напрямах: шляхом використання маркетингового апарату у щоденній діяльності, 

застосування маркетинг-менеджменту для ринкової орієнтації підприємства, розвитку 

товарообороту та, нарешті, розробки і впровадження маркетингових стратегій для 

максимізації прибутку та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Саме за 

допомогою маркетинг-менеджменту забезпечується ринкова орієнтація підприємства. Таким 

чином, концепція маркетинг-менеджменту передбачає орієнтацію на потреби ринку, 

стратегічний підхід, націленість на успіх, своєчасну адаптацію до зовнішнього середовища, 

завоювання провідних позицій на ринку, забезпечення конкурентних переваг та стратегії 

активного впливу на покупця.  

Отже, основні проблеми, що перешкоджають впровадженню концепції маркетингу 

взаємодії у систему маркетинг-менеджменту підприємств, які слід розглянути у двох 

розрізах: 

по-перше, зовнішні проблеми, що пов‘язані з факторами макро- та мікрорівня; 

по-друге, внутрішні проблеми використання маркетингу взаємодії у вітчизняних 

підприємствах. 

Таким чином, до основних проблем макрорівня слід віднести: турбулентність 

зовнішнього середовища бізнесу, законодавчі обмеження, негативний вплив економічної 

кризи на підприємницьку діяльність та некерований розвиток внутрішньої торгівлі. 

Сповільнене впровадження процесів управління маркетинговими відносинами у 

систему маркетинг-менеджменту вітчизняних підприємств пов‘язана з негативним впливом 

мікро факторів зовнішнього оточення. Також необхідно зазначити, що негативний вплив з 

боку конкуренції обумовлено, перш за все, відсутністю умов для існування реального 

конкурентного середовища. Мізерна купівельна спроможність значної частки вітчизняних 

споживачів не стимулює підприємства до вивчення індивідуальних особливостей та потреб 

споживачів, наслідком чого є переважне використання збутової маркетингової концепції 

вітчизняними торговельними підприємствами. Неефективне використання підприємствами 

всіх можливостей щодо залучення та утримання споживачів, необхідних для ефективного 

управлінням взаємодією з кожним з них, значною мірою пов‘язано з небажанням або 

неготовністю споживачів повідомляти яку-небудь додаткову інформацію про себе, брати на 

себе додаткові зобов‘язання, вступати у довгострокові маркетингові відносини [1, с. 250]. 

Слід зазначити, що на процес впровадження маркетингу взаємодії у систему 

маркетинг-менеджменту підприємств найвідчутніше впливають особливості та перешкоди 

внутрішнього середовища вітчизняних підприємств. Насамперед, це проблема організації 

маркетингової діяльності на підприємствах. На більшості вітчизняних підприємств дотепер 

відсутні організаційні структури управління маркетинговою діяльністю; відпрацьовані 

технологічні схеми розробки, реалізації та контролю маркетингових планів, хоча як 

показують дослідження, багато керівників підприємств та вищий управлінський персонал 

усвідомлюють необхідність в цьому [3, с. 155]. 

Однією з головних проблем внутрішнього порядку слід визнати те, що корпоративна 

культура значної кількості вітчизняних підприємств не зорієнтована на підтримку стратегій з 

маркетингу взаємодії. Переважна більшість керівників не вбачають потреби, необхідності в 

формуванні довгострокових маркетингових відносин, які характеризуються довірою та 

взаємними зобов‘язаннями, помилково вважаючи, що за сучасних динамічних умов 

неможливо вирішувати такі стратегічні питання. Проте, саме довгострокова маркетингова 

взаємодія є найважливішим засобом забезпечення успішного виживання підприємства у 
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агресивному динамічному конкурентному середовищі, засобом його адаптації до змін у 

ньому. 

Також, спостерігається неналежна методологічна база та недостатня теоретична 

підготовка менеджерів, що практикують у сфері маркетингу взаємодії. Насамперед, 

переважна більшість підприємств нині потребує відповідних методологічних та методичних 

розробок. Так, підвищення компетентності персоналу із маркетингу взаємодії – 

відповідальний процес, який потребує значних витрат. Недостатня забезпеченість  

фінансовими ресурсами у більшості вітчизняних підприємств негативно впливає не тільки на 

цей процес, але і на інформаційно-технологічну підтримку маркетингу взаємодії.  

Окреслені проблеми значною мірою перешкоджають впровадженню маркетинг-

менеджменту у практичну діяльність вітчизняних підприємств. Однак це не означає, що від 

нього на теперішньому етапі слід відмовитися. Розвиток подій та зміна обставин свідчать, що 

до цієї концепції, потенціал якої в економічній, управлінській та маркетинговій сферах 

діяльності підприємств є невичерпаним, необхідно ставитися із максимальною увагою і 

вибирати методологію здійснення процесів управління маркетинговими відносинами 

залежно від існуючих умов та особливостей діяльності конкретного підприємства. А отже до 

внутрішніх проблем можна віднести проблеми невідповідності маркетингової діяльності 

підприємства потребам ринку та проблеми організації маркетингової діяльності на самих 

підприємствах. 

Українські науковці Шершньова З. Є. та Оборська С. В. згрупували бар‘єри 

стратегічного планування у системі маркетинг-менеджменту таким чином: 

нерозвиненість теоретичних та методологічних засад розроблення взаємопов‘язаної 

системи планів; 

негативний досвід стратегічного планування; 

опір змінам; 

середовище; 

неспроможність виробничо-управлінської системи сприймати вимоги зовнішнього та 

внутрішнього середовища і адекватно реагувати на них, застосовуючи систему стратегічного 

управління; 

обмеження (матеріальні, час та гроші); 

низька кваліфікація керівників та персоналу планових служб, які не знають сучасних 

методів планування або не вміють їх застосовувати. 

Отже, автори більшість проблем вбачають у діяльності самого підприємства, але не 

відкидають і вплив зовнішнього середовища. 

Щодо зовнішніх проблем, то до них можна віднести змінність впливу макро- 

середовища і проблеми маркетингу високотехнологічних товарів. 

Так, на підприємствах або цілком відсутні, або не вистачає кваліфікованих 

працівників, які мають достатньо глибокі знання у сфері маркетингового управління, мають 

необхідні уміння та навички, достатній досвід роботи у сфері маркетингу [5, с. 8]. 

Ще однією проблемою є недостатній рівень інформаційного забезпечення. Через брак 

кваліфікованого персоналу  підприємства не завжди володіють необхідною достовірною 

інформацією, що пов‘язано із складністю отримання актуальної маркетингової інформації, 

закритістю важливої інформації, високою вартістю окремої інформації, низьким рівнем 

автоматизації процесу збору і обробки даних. Також для більшості підприємств 

маркетингова інформація ще не повністю визначилась як інструмент конкурентної боротьби, 

тоді як контроль над витратами і рівнем збуту поки що дають більшу віддачу. Отже, 

відсутність сильного конкурентного тиску, низький рівень платоспроможності населення 

виступають обмежуючими факторами для розвитку діяльності підприємств та, відповідно, 

зниженням витрат на формування систем маркетингової інформації. Інформаційна 

непрозорість ринку також суттєво впливає на формування системи маркетингової 

інформації.  
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Науковці та дослідники зазначають, що повної (абсолютної) прозорості ринку 

практично не існує, однак потрібно наближатись і до цієї величини. Його непрозорість 

пояснюється низьким рівнем культури ведення бізнесу та відсутністю у держави здатності 

контролю у економічному середовищі, що призводить до відсутності повної і релевантної 

інформації про ринок. Отож основними недоліками галузевих даних є їх неповнота та 

ненадійність, так як більшість українських підприємств занижують реальні обсяги свого 

виробництва та нерегулярно подають ці дані у статистичні органи. Так, інформація, яку 

можна отримати з статистичних довідників, як правило, не відповідає дійсності і не є 

достовірною через неадекватність методів збору інформації або великий проміжок часу між 

збором даних та їх обробкою.  

Особливо гострою у умовах кризи стає проблема фінансового забезпечення 

організації маркетинг-менеджменту підприємств. Більшості підприємств не вистачає власних 

фінансових ресурсів для проведення необхідних стратегічних змін з приводу організації 

маркетингового управління. Власники не ризикують вкладати власні кошти у довгострокові 

проекти через нестабільність зовнішніх умов, а отримання кредитів стає досить складним та 

невигідним в умовах інфляції. 

Ринкова діяльність українських підприємств характеризується невизначеністю та 

високою динамічністю, що робить неможливим своєчасно адаптуватися до них 

підприємствам. Українські підприємства не встигають відстежувати зміни, що відбуваються 

у зовнішньому оточенні, тому багато управлінських рішень приймаються несвоєчасно, 

недостатньо обґрунтовано, що призводить до зниження результативності організації 

маркетинг-менеджменту [4, с. 138]. 

Ще однією проблемою в умовах підвищеного динамізму маркетингового середовища 

є низький рівень адаптивності організаційної структури управління підприємством, оскільки 

це уповільнює швидкість реакції підприємства на зміни у зовнішньому оточенні, 

унеможливлює своєчасно (оперативно) приймати та реалізовувати необхідні управлінські 

рішення. Організація маркетинг-менеджменту на більшості вітчизняних підприємств 

здійснюється на окремих рівнях (корпоративному, функціональному, інструментальному) та, 

як правило, проявляється у використанні окремих елементів маркетингової діяльності, не 

пов‘язаних один з одним. Таким чином, спостерігається безсистемність, відсутність 

інтегрованого підходу до організації маркетингового управління, що передбачає участь у 

всіх підрозділів підприємства, керівників всіх рівнів у досягненні встановлених 

маркетингових цілей. 

Велика кількість маркетингових стратегій зумовила і сукупність проблем, що 

виникають у процесі їх розробки. Ці проблеми виникають на усіх етапах розробки і 

реалізації стратегії, пов‘язані з внутрішньо фірмовою організацією управління, складністю 

діагностики основних параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища, необхідністю 

враховувати різні фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей. При формуванні 

маркетингових стратегій однією із ключових проблем є прогнозування майбутнього стану 

зовнішнього середовища і пристосування організації до стратегічних змін [6, с.125].  

Доводиться констатувати, що проблема «змін», найчастіше виникає на стадії 

реалізації стратегії. Однак, на початковій стадії ця проблема тільки зароджується, у міру 

того, як контури майбутньої стратегії стають чіткішими, дана проблема починає домінувати. 

Відтак, вже на перших етапах розробки маркетингової стратегії необхідно передбачити 

комплекс заходів та процедур, що забезпечують згладжування негативних наслідків 

стратегічних змін [4, с. 139].  

Достатньо складною методичною проблемою є прогнозування самих змін, що є 

відправним пунктом будь-якої стратегії. Незважаючи на значний арсенал сучасних підходів 

(SWOT-аналіз, матриця Бостонської консалтингової групи, матриця General Electric, модель 

Портера), передбачити майбутній стан зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства дуже складно. Що обумовлено не лише багатофакторним характером 

проблеми, але й складністю отримання релевантної інформації. 
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Отже, аналізуючи проблеми маркетинг-менеджменту, слід зазначити, що окреслені й 

узагальнені проблеми маркетинг-менеджменту на підприємствах дозволяють вдосконалити 

процес стратегічного планування на теоретичному рівні, покращити практичну маркетингову 

діяльність, на основі чого отримувати якісно кращі і більш ефективні результати діяльності. 
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МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРИКЛАДІ  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
Менеджмент – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені 

управлінці створюють підприємства й управляють ними шляхом визначення певної мети й 

способів її досягнення. Кінцевою метою менеджменту є забезпечення прибутковості 

підприємства, а запорукою ефективності менеджменту готельно-ресторанного бізнесу є 

реалізація, що контролює його функції. Термін «менеджмент» використовується не в одному 

значенні, а альтернативно: управління, галузь людських знань, навчальна дисципліна та 

галузь наукового дослідження, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу з управління 

[1, с. 120].  

Сучасний Оксфордський словник англійської мови тлумачить поняття "менеджмент" 

по різному, а саме: 

менеджмент - це спосіб, манера спілкування з людьми; 

менеджмент - це вміння та адміністративні навички організовувати ефективну роботу 

апарату організації; 

менеджмент - це влада та мистецтво керування; 

менеджмент - це органи управління, адміністративні одиниці, підрозділи. 

Як галузь знань менеджмент являє собою міждисциплінарну сферу, яка поєднує 

досягнення економічних, соціологічних, психологічних, правових та інших дисциплін, а 

також таку, що використовує досвід мистецтва управління. Менеджмент як соціально-

економічне вчення з‘явився наприкінці XIX столітті,  у 1881 році американець Джозеф Варто   

розробив перший систематичний курс управління з метою викладання його в коледжі. Однак 

перший крок до формування менеджменту як науки зробив Фредерік Тейлор, який розробив 
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концепцію наукового управління, визначивши цю дисципліну, як самостійну галузь 

наукових досліджень [1, с. 85].  

Основними функціями менеджменту готельно-ресторанного бізнесу є: 

Планування: складання плану завжди розглядається як початковий етап процесу 

управління. Воно означає, що хтось повинен вирішити: що це буде за заклад, який буде його 

напрямок, як організувати його відкриття, коли це має статись та ким це має бути виконано. 

        Організація: як тільки план складений, необхідно підготувати та забезпечити його 

виконання. Наприклад, якщо відкриваєте свій ресторан, то організація його відкриття 

передбачає, підбір і придбання, або оренда чудового місця розташування та придбання і 

доставлення необхідного інвентаря, підбір відповідних кваліфікованих робітників. 

Мотивація - це стимул людини, при якому виникає бажання працювати так, щоб 

сприяти досягненню цілей ресторану чи готелю. Зробити роботу якісно чужими руками, це 

важка і важлива справа, для цього необхідні: талант, знання та вміння. 

Контроль є останним етапом, тобто порівняння поточних результатів із 

запланованими. Після чого потрібні прийняття рішень; для яких необхідне спілкування та 

обмін інформацією, що є необхідністю для прийняття правильного рішення [2, с. 10].  

Щоб відкрити свій заклад готельно-ресторанного напрямку потрібно звернути увагу на 

декілька дуже важливих моментів, найголовнішими є ідея та ціль. Вірно сформульована ціль 

(місія), маючи філософський зміст, надає закладу унікальності. Так підприємець затверджує 

статус підприємства, забезпечує напрями та орієнтири в ході реалізації стратегічних планів 

на різних рівнях його розвитку, що усуває виникнення помилок в процесі виробничої 

діяльності. 

         Основними, чиї інтереси повинні враховуватись при визначенні місії готельно-

ресторанного закладу це: 

- власник закладу, який створив і розвиває його з метою отримання прибутку; 

- працівники закладу, які своєю працею, безпосередньо забезпечують його роботу, 

виробляють і реалізують деякі послуги, отримуючи за свою діяльність матеріальну 

компенсацію; 

- споживачі (клієнти, суспільство), що віддають підприємству свої ресурси (гроші) в 

обмін на отримані послуги; 

- ділові партнери, які перебувають з ним у ділових відносинах (формальних і 

неформальних), надають підприємству послуги (комерційні і некомерційні), отримуючи 

аналогічні послуги з боку підприємства; 

- місцеві організації, які перебувають з підприємством у взаємодії, що має 

багатогранний характер, і насамперед стосується формування соціального та екологічного 

зовнішнього середовища функціонування підприємства; 

- державні структури, що взаємодіють в політичній, правовій, економічній і інших 

сферах й отримують від підприємства частину створеного ним прибутку для забезпечення 

суспільного розвитку [2, с. 8].  

Тому місія закладів готельно-ресторанного направлення формулюється так, щоб в ній 

обов'язково відбивалися інтереси саме власників, працівників і споживачів послуг. 

Але найважливішим є прибуток, для цього й обирається ціль його досягнення. Обсяг і 

різноманітність цілей і завдань менеджменту є настільки широкими, що без комплексного, 

системного підходу до визначення їх складу не може обійтись жодне підприємство, 

незалежно від його розмірів, спеціалізації, типу, особливості й форми власності. 

Як правило, заклади ставлять і реалізують не одну, а кілька цілей, важливих для їхнього 

функціонування та розвитку. Крім економічних, перед ними стоять соціальні, організаційні, 

наукові й технічні завдання. Поряд з регулярно повторюваними, традиційними проблемами 

вони повинні приймати рішення у непередбачуваних ситуаціях. 

Чітко сформульована місія визначає вигляд підприємства, суть його існування та 

кардинальні відмінності щодо інших підприємств. При формулюванні поняття «місія 

підприємства» враховуються такі його характеристики: 
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- цільові орієнтири, які окреслюють коло завдань, на вирішення яких спрямована 

діяльність підприємства у його розвитку; 

- сфера діяльності, яка визначає вид послуг, які пропонує підприємство споживачам, та 

ринок реалізації зазначених послуг; 

- філософська концепція підприємства, що визначає пріоритети, цінності та принципи, 

згідно з якими здійснює свою діяльність; 

- шляхи й способи діяльності підприємства, що передбачають використання його 

конкурентних переваг та кардинальних відмінностей від інших підприємств при завоюванні 

позицій на споживчому ринку (виробнича технологія, новітнє устаткування тощо). 

При формулюванні місії підприємства важливим є створення певного іміджу, що показувати 

зміст його діяльності й конкурентні переваги підприємства. Відтак, місія має велике 

значення для реалізації підприємства як суб'єкта господарської діяльності. По-перше, місія 

презентує підприємство як суб'єкт господарської діяльності з визначеною метою, шляхами її 

досягнення та чіткою філософською концепцією. По-друге, місія сприяє об'єднанню 

колективу підприємства на основі так званого корпоративного духу. Втретє, чітко визначена 

місія стає запорукою ефективного й далекоглядного управління, бо вона: 

- є базою для визначення мети діяльності підприємства, а відтак основою для 

визначення його стратегічних та тактичних дій; 

- сприяє раціональному розподілу ресурсів підприємства і створює основу для аналізу 

використання ресурсів; 

 - розширює зміст діяльності співробітників на основі більш широкого спектру заходів 

мотивації [3, с. 139].  

Місія не повинна бути обтяженою конкретикою вказівок стосовно термінів та методів 

роботи підприємства. Вона визначає стратегічні напрями розвитку, позиції підприємства в 

економічному просторі. Саме тому вона повинна бути чітко сформульованою, легко 

зрозумілою й бути однозначною щодо тлумачення. Досвідчені менеджери готельно-

ресторанного бізнесу при формулюванні місії наголошують на трьох її основних елементах: 

- визначення основної послуги, яка надається підприємством;  

- визначення головного споживчого ринку для реалізації послуг; 

- створення технологічної схеми виробництва зазначених послуг. 

Визначення мети підприємства - це конкретизація його місії в оптимальній формі з 

точки зору управління процесом її реалізації, їй притаманні: 

- чітка орієнтація на визначений часовий термін; 

- конкретність і вимірюваність; 

- позбавленість суперечностей і узгодженість щодо інших цілей і ресурсів; 

- адресність і контрольованість. 

Тому менеджер це людина на якій є велика відповідальність за усі зверху визначені 

пункти, які потрібно обдумати, запланувати, обговорити та реалізувати. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ТРЕНДИ У СФЕРІ FINTECH 
Реалії сьогодення свідчать про розвиток фінансових технологій,  процесу 

діджиталізації, запровадження новітніх технологій у діяльності банківських і небанківських 

фінансових посередників, зростання віддалених онлайн-фінансових операцій, використання 

онлайн-банкінгу, дистанційних комунікацій з фінансовими посередниками, переважаючій 

кількості безготівкових операцій та платежів тощо. Все це є наслідком позитивних 

трансформацій у сфері FinTech, які зробили фінансовий ринок доступним для усіх, хто 

користується сучасними електронними гаджетами, має доступ до мережі Інтернет, 

соціальних медіа та месенджерів.  

Результатом таких трендів є поява у глобальному фінансовому середовищі нових 

гравців; формування абсолютно нових ринків зі своїми правилами та умовами; поява нових 

бізнес-моделей та ціннісних пропозицій; створення нових бізнес-можливостей для 

підприємців з нестандартним баченням та інноваційними ідеями; загострення конкуренції 

серед нових та старих гравців ринку; неоднозначність та невизначеність у фінансово-

технологічних сферах; загострення проблем, пов‘язаних з кібербезпекою; виклики, які 

ставить, новий глобальний гравець – штучний інтелект 

Сферу FinTech, як складову глобального фінансового середовища в широкому 

розумінні та її функціональні можливості – у вузькому, слід розглядати як сукупність 

окремих, самостійно існуючих та автономних сегментів, що інтегруються в єдине ціле [1; 4].  

Віднесення фінансових технологій до окремої, доволі специфічної сфери глобального 

фінансового середовища має об‘єктивний характер. Це зумовлено тим, що фінансові 

технології – сучасний та дуже динамічний базис для усіх онлайн-транзакцій – переказів 

грошей, кредитування, розрахунків та сплати платежів, страхування тощо. До FinTech 

відносять як численні технології надання фінансових послуг, так і самі технологічні 

стартапи, а також великі організації, які намагаються поліпшити та оптимізувати фінансові 

послуги. З урахуванням зазначеного, FinTech не є вторинним щодо класичних фінансових 

посередників та фінансових послуг, а функціонує як самодостатня сфера.  

Ключове визначення дефініції ―фінансові технології‖ (FinTech) запропонував професор 

Школи менеджменту Фрібурга Патрік Шуфель, який консолідував його після вивчення 

понад двохсот наукових статей, що були опубліковані за останні роки та містили посилання 

на такий термін. На його думку, ―FinTech є новою фінансовою галуззю, яка застосовує 

технології для удосконалення фінансової діяльності‖ [2]. 

Фінансові технології (FinTech) набули надзвичайної популярності у всьому світі 

протягом останніх років, вони відкривають нові можливості споживачам для віддаленого 

доступу до фінансових послуг у таких сферах, як: 

– грошові перекази та платежі; 

– бюджетування та фінансове планування; 

– заощадження й інвестиції; 

– запозичення і страхування.  

Фінтехпропозиції не обмежуються лише традиційними послугами, за результатами 

дослідження Global FinTech Adoption Index 2019 EY у сучасному світовому секторі 

фінансових послуг розповсюджені два типи послуг: «трансформовані» (disrupted) та 

«винайдені» (іnvented).  

Під трансформованими розуміються звичні послуги, що одержали нові особливості з 

погляду привабливості, додаткових можливостей, тарифних переваг. Винайдені послуги 

завдячують своєю появою новим технологіям та інноваційним бізнес-моделям [1].  
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Вітчизняний fintech-сектор перебуває на стадії становлення і значно поступається 

західним країнам, стрімкий розвиток галузі почався з 2014 року, і нині в Україні 

нараховується більш ніж сто компаній-учасниць українського фінтехринку, причому 

переважна кількість із них не має довготривалого практичного досвіду.  

Під час російської агресії FinTech-компанії розвинули гнучкість і лояльність у розробці 

продуктів, напрацювали мережу нових партнерських відносин, змінили фокус своєї 

активності з маркетингового сектору на ефективність та рентабельність бізнесу. За умов 

стрімкого зростання кількості клієнтів, які користуються онлайн-послугами, 

найуразливішою є сфера захисту особистої та фінансової інформації від її втрати чи 

перехоплення шахраями. Це доволі нова сфера, яка динамічно розвивається та належить до 

категорії цифрових інновацій, кібербезпеки та штучного інтелекту. Не менш важливим є 

сектор, який досліджує та оцінює споживачів і їх поведінку.  

FinTech-компанії працюють над удосконаленням скорингових моделей та нових 

продуктів кредитування. Оцінивши потенціал цього сегменту ринку і його потребу у 

фінансових ресурсах, FinTech-компанії стають альтернативними платформами доступу до 

джерел фінансування для тих, хто не підпадає під стандартні норми класичних гравців 

ринку. 

Відтак, можна констатувати той факт, що FinTech-компанії сьогодні підвищують 

фінансову інклюзію ринку фінансових послуг, у тому числі в період політичної, економічної 

та безпекової волатильності ринку. Цей факт є важливим аргументом розвитку українського 

ринку, який у 2021 р. поповнився п‘ятьма новими гравцями, а 2022-й не став для них роком 

негативного впливу на ведення бізнесу. Навіть у період пандемії та війни, вони провели 

релокацію та продовжили дистанційну роботу, а споживачі їх послуг лише активізувалися. 

Відтак ринок зростав як інтенсивно, так і екстенсивно. Станом на квітень 2022 р. 

кількість FinTech-компаній зросла до понад 200 учасників, а ємність ринку оцінювалася у 

понад 1 млрд дол. США [3; 4]. 

Очевидною є необхідність подальшого удосконалення регулювання fintech-сектору, 

насамперед створення відповідної законодавчої бази; відчувається потреба у формуванні 

розвиненої екосистеми для бізнесу стартапів за зразком зарубіжних країн та наявності 

акселераторів, які би сприяли фінтех-компаніям у нарощенні обсягів діяльності на перших 

етапах розвитку. Актуальним є визначення шляхів розвитку інноваційного фінансового 

ринку, способів налагодження стратегічного партнерства із традиційними учасниками 

фінансового сектору. 

Україні як потенційно перспективному фінтех-ринку для перетворення в один зі 

значущих інноваційних хабів європейського простору ще належить здійснити низку 

важливих кроків, насамперед реалізувати законодавчі ініціативи у фінтех-середовищі, 

насамперед Директиву ЄС PSD2, що дасть змогу розширити екосистему фінансових послуг. 

Імплементація PSD2 створить також умови для запровадження віддаленої ідентифікації 

користувачів, що, на думку і фінтех-компаній, і банків, є однією з основних перепон для 

розвитку фінтех-галузі в Україні. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Важливим елементом функціонування економіки будь-якої країни виступають банки, 

які забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів та стимулюються зростання економіки. 

Банківських сектор, як і інші види діяльності, є динамічним та залежить від темпів розвитку 

та форм технологічного прогресу, які впливають на форми та види інформаційних і 

цифрових технологій, а також глобалізацію та дистанційність банківських послуг. Вочевидь, 

актуальною стає необхідність ефективного впровадження новітніх технологій, що не тільки 

допоможуть підвищити задоволеність споживачів від банківського продукту, а й забезпечити 

розвиток фінансової сфери країни. 

Банки в Україні перебувають у періоді трансформаційних змін та стрімкого 

технологічного розвитку, оскільки загострення конкуренції на ринку банківських послуг 

змушує установи запровадити використання інновацій як однієї з основних конкурентних 

переваг. Оскільки фінансові технології змінюються швидкими темпами, банківські установи 

повинні йти пліч-о-пліч з сучасними практиками, усувати помилки, просувати нову 

інформацію на ринок і проводити дослідження ефективності інноваційних заходів. 

Водночас унікальні умови цифровізації економіки несуть нові виклики та загрози для 

всіх учасників цього процесу. Зокрема, розширення індивідуалізації цифрових послуг 

призводить до зниження контролю за їх виконанням, а отже, розвиток шахрайської 

діяльності підвищує ризики банківського інформаційного потоку. Крім того, через постійне 

зростання кількості кібератак, інтернет-додатки та мобільні фінансові додатки, смарт-

контракти, платіжні та автоматизовані банківські системи тощо потребують захисту шляхом 

збільшення інвестицій та підвищення рівня інформаційної безпеки для зменшення ризиків 

цифрових технологій.  

На сьогоднішній день вітчизняна банківська система не далека від світового 

інноваційного процесу в банківській сфері і, можна сказати, має достатній інноваційний 

потенціал для активного впровадження фінансових інновацій, які позитивно 

зарекомендували себе на ринках інших країн.  

Водночас необхідно прискорити загальні процеси цифровізації національної економіки, 

інакше вони можуть перетворитися на загрозу для України. Одним із основних напрямків 

удосконалення інноваційної діяльності у вітчизняних банках є визначення самостійних і 

незалежних напрямів у загальній банківській стратегії та розробка інноваційної політики та 

стратегії інноваційної діяльності [2]. 

Важливість використання цифрових технологій у банках сьогодні визначається 

наступними причинами:  

1. Поліпшення обслуговування клієнтів, надання різноманітних банківських послуг, а 

також залучення нових клієнтів; 

2. Зниження операційних витрат банку та прискорення банківських операцій; 

3 Підвищення конкурентоспроможності банку та зміцнення його лідерства на ринку; 

4. Збільшення частки банківського ринку та розширення діяльності банку [1; 3]. 

Цифровий банкінг долає просторові та часові економічні бар‘єри для доступу до 

фінансових послуг онлайн і дозволяє банківській установі задовольняти зростаючі фінансові 

потреби клієнта без фізичного доступу до банківської установи.  
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В даний час експансія цифрових технологій відбувається в усіх сферах банківської 

діяльності, що забезпечує:  

– клірингові операції, бізнес і маркетингові операції банків; 

– управління готівкою;  

– кредитно-депозитні операції банків;  

– валютні операції клієнтів; 

– використання електронних грошей тощо [2].  

На даний момент немає жодного банку, який би не використовував у своїй діяльності 

сучасні інформаційні технології, і для збільшення прибутків банків необхідне раціональне 

управління з метою зниження банківських витрат.  

Завдяки сучасним цифровим технологіям кожен банк має реальні резерви для 

скорочення адміністративних та інших операційних витрат, якими є, зокрема, витрати на 

персонал. Кожен банк повинен розвивати інтернет-технології, щоб збільшити швидкість 

своїх операцій. Розвиток таких технологій допомагає банку залучити нових клієнтів, 

прискорити роботу та підвищити якість обслуговування клієнтів [1].  

Однією із форм цифровізації у банківському секторі є створення фінансова екосистема, 

що виступає у якості логічного продовження основної діяльності установи, а також є 

методом вирішення існуючих проблем, пов‘язаних з ефективністю основної діяльності 

установи у традиційній формі, через її перенесення у Інтернет-простір. В тому числі, це 

реалізується за допомогою мобільних додатків, чат-ботів, онлайн-асистентів тощо. Сьогодні 

перехід до цифрового світу став загальною тенденцією для всіх учасників ринку. 

Пошук нових, більш перспективних шляхів підвищення щільності та якості 

спілкування з клієнтами, використання вдосконалених технологій обслуговування клієнтів 

дозволяє банку раціонально розподіляти ресурси, скорочувати витрати, покращувати 

обслуговування клієнтів та підвищувати якість обслуговування. Забезпечення ефективності 

цифрової трансформації банківської системи включає формування комплексу умов в 

контексті становлення та розвитку цифрової економіки; вивчення взаємовпливу різних 

факторів цифрової трансформації та оцінка їх ефектів у забезпеченні ефективності 

банківської системи та розвитку цифрової економіки тощо [3]. 

Отже, вплив цифрових технологій на розвиток банківської системи України полягає у 

тому, що кожна банківська установа має можливості до змін відповідно до сучасних 

викликів інформаційно-технологічного світу. І тільки та банківська установа, яка вчасно та 

якісно реалізує в свою діяльність надбання цифрових технологій зможе бути економічно 

ефективною та конкурентоспроможною на ринку. 
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВА  

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
Ефективність кредитної діяльності банків на сьогодні є важливим, якщо не 

вирішальним, фактором життєдіяльності банків, а кредитний портфель становить більше 

половини всіх активів банку. В структурі активів банку кредитний портфель є єдиним цілим 

та складовою частиною активів, що має свій рівень доходності та ризику. Тому для 

успішного кредитування банки повинні упроваджувати ефективну систему управління 

кредитним портфелем. 

Кредитування традиційно вважається одним із основних діяльності банку. Історично 

кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Спочатку як явище 

випадкове взаємовідносинами між товаровиробниками – коли продавцю потрібно було 

продати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити. Кредит – позичковий капітал 

банку у грошовій формі, яка надається на тимчасове користування на умовах забезпеченості 

платності, зворотності, строковості та цільового використання [3, с. 18]. Кредитна активність 

банку виступає одним з необхідних джерел залучення коштів в економіку країни і підтримки 

її оптимального функціонування.  

Банківське кредитування сприяє активізації державного і підприємницького секторів 

економіки, окремих домогосподарств. Однак сьогодні процес банківського кредитування 

потребує вдосконалення. Це стосується і формування кредитного портфеля, який займає 

головне місце в діяльності комерційних банків, оскільки дозволяє більш чітко розробляти їх 

стратегію і тактику, а також визначати можливості з кредитування клієнтів і розвитку ділової 

активності. Дієвий і якісний кредитний портфель сприяє максимізації прибутковості як 

окремого банку, так і загального результату діяльності банківської системи України.  

Згідно з визначенням Національного банку України, кредитний портфель – це 

сукупність всіх банківських позик, структурованих за певними параметрами відповідно до 

завдань, визначених кредитною політикою банку [2, с. 16]. 

Сутність кредитного портфеля розглядається через функції, до яких відносять [4, с. 19]:  

– розподільну та перерозподільну;  

– заміщення грошей кредитними операціями;  

– об`єднання кредитів;  

– мінімізації кредитного ризику;  

– розширення та диверсифікації доходної бази банку.  

Однак деякі з них, на думку науковців [2; 3], є похідними від загальновідомих функцій 

кредиту, а деякі є особливими з огляду на специфіку кредитного портфеля. Залежно від цілі 

банк формує кредитний портфель певного типу, який в загальному вигляді є 

характеристикою портфеля, що показує взаємний зв'язок прибутку та ризику. Розгляд 

кредитного портфеля вимагає обмірковування його структури залежно від групи ризику, 

безпеки, структури власності позичальників тощо. 

Кредитуванням позичальників має здійснюватись додержанням банком економічних 

нормативів регулювання банківської діяльності та вимог НБУ щодо формування 

обов'язкових, страхових і резервних фондів. Загальний розмір кредитів, наданих банком 

стосовно всіх позичальників, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не 

може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку. При наданні 

позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу, банк повідомляє про 

кожний такий кредит НБУ. 

Кредити надаються на підставі укладеної між банком і позичальником кредитної угоди 

(договору). До укладання кредитного договору банк повинен: ретельно проаналізувати 
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кредитоспроможність позичальника;  здійснити експертизу проекту чи господарської 

операції, що пропонуються для кредитування; визначити ступінь ризику для банку; 

визначити структуру майбутнього кредиту (сума, строк, процентна ставка тощо). 

Порядок форми та строки погашення кредиту передбачається в кредитному договорі. 

Погашення кредиту може здійснюватись одноразова і в розстрочку.  

Надання кредитів є найпоширенішою операцією банків, а кредитні операції охоплюють 

більш 60 % усіх загальних активів банку [1]. Досить важлива роль цього показника може 

вказувати на те, що банки занадто перевантажені позиками.  

Існує думка, що значення цього показника понад 65% є зависоким [5], однак ліквідні 

банки мають нижчий рівень даного коефіцієнта, але більшу частку ресурсів у 

короткострокових коштах грошового ринку та в інвестиційних цінних паперах, які, у свою 

чергу, можуть вільно конвертуватися в грошові кошти та потім видаватися у формі позик.  

Аналіз частки кредитного портфеля в активах банків показує, що у 2019-2020 рр. її 

значення сягало 78% і 82% [1] відповідно, що свідчить про перевантаженість суб'єктів 

банківської діяльності кредитними операціями. У 2020 р. цей показник набув значення 69%, 

на початок 2021 р. досягнув рівня 52% [1]. Такі зміни відбулися внаслідок пандемії, яка 

вплинула на економічну ситуацію в усіх країнах світу, внаслідок чого банки не могли в 

повному обсязі провадити кредитні операції.  

Розробка заходів з оптимізації рівня кредитного ризику – один із напрямів підвищення 

кредитного процесу окремо та загальної системи управління фінансовими потоками банку в 

цілому, а не тільки банківськими ризиками. Одним із напрямів аналізу процесу 

адміністрування кредитних ризиків є дослідження вартості кредитних ресурсів. Вартість 

кредитних ресурсів можливо розглядати як інтегральний показник імовірності збільшення 

кредитного ризику. Вартість кредитних ресурсів кореспондується з умовами зниження 

кредитного ризику, наприклад, за рахунок застосування різних методів його хеджування. 

Аналіз вартісних аспектів залучених ресурсів і наданих кредитів також дозволяє дослідити 

тенденції змін кредитних і депозитних ставок, обсягів їх залучення, встановити прийнятні 

умови для розширення клієнтської бази як з урахуванням залучення ресурсів, так і їх 

ефективного розміщення.  

Отже, кредитні операції – це більша частина активів усіх банків країни. З огляду на те, 

що економіка перебуває на етапі спроб вийти з кризової ситуації та почати розвиватися до 

нового етапу, дуже важливим є питання аналізування та підвищення ефективності кредитної 

діяльності банківської системи. Підводячи підсумки дослідження, можна стверджувати, що 

розвиток кредитування на сучасному етапі економічного розвитку, в нашій країні, 

знижується. Зменшується кількість банківських установ та зростають процентні ставки за 

кредитами. Обсяг кредитного портфеля банків відносно активів збільшується, натомість 

реальна його величина скорочується, це пов‘язано зi зниженням якостi кредитного портфеля, 

що в свою чергу призводить до зниження дохiдностi кредитних операцiй банкiв та зростання 

рiвня кредитного ризику. Для вирiшення цiєї проблеми банки повиннi придiляти увагу 

підвищенню якостi та ефективностi управлiння кредитним портфелем. Банківське 

кредитування для розвитку потребує досягнення умов макроекономічної стабільності, тому 

для покращення ситуації в кредитуванні потрібна стабілізація економічних, політичних, 

соціальних умов та підтримка державою всього банківського сектору. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
У будь-якому суспільстві держава використовує фінанси для здійснення завдань, що 

стоять перед ним. Важливу роль в реалізації поставлених завдань грає фінансова політика.  

Фінансова політика є особливою сферою економічної діяльності держави, спрямованої 

на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання для 

забезпечення функцій держави. Фінансова політика має відповідати інтересам усіх суб‘єктів 

фінансових відносин, не створюючи при цьому антагоністичних суперечностей. Саме цей 

аспект є найважливішим на сучасному етапі, тому що обрана фінансова політика істотно 

впливає на діяльність окремих суб‘єктів.  

Державна фінансова політика – це сукупність заходів держави, направлених на 

забезпечення стійкого і ефективного функціонування економіки і фінансової сфери країни, 

на своєчасне створення бездефіцитного державного бюджету, використання фінансів для 

виконання державою своїх функцій [5].  

Фінансова політика – спосіб впливу фінансових відносин на економічний і соціальний 

розвиток суспільства; вона знаходиться в безпосередній залежності від характеру 

виробництва й сутності виробничих відносин; проявляється в системі форм і методів 

мобілізації фінансових ресурсів та їх розподілу. Суб'єктом фінансової політики виступає 

держава [3]. 

Завдання фінансової політики держави полягають в забезпеченні стійкого економічного 

зростання, ефективного використання державних фінансів, забезпеченні надійного і стійкого 

функціонування кредитного і фінансового ринку. Для забезпечення цих завдань держава: 

– вимагає від господарських суб‘єктів складання бухгалтерської, фінансової, 

статистичної і іншої звітності, а також зведення про різні фінансові процеси, щоб створити 

єдине поле фінансової інформації; 

– встановлює правові норми, закони, законодавчі акти у області фінансів, на основі 

яких відбувається регулювання всіх фінансових відносин; 

– перевіряє правильність і законність сплати податків і зборів і т.д. [2, с. 58]. 

Зміст фінансової політики включає: 

– розробку науково обґрунтованої концепції розвитку фінансів; 

– визначення основних напрямів їх використання; 

– розробку заходів, направлених на досягнення поставленої мети [4]. 

Головна мета фінансової політики полягає в оптимальному розподілі ВВП між 

галузями народного господарства, соціальними групами населення та територіями. На цій 

основі мають забезпечуватися стійке зростання економіки, удосконалення її структури, 

поліпшення добробуту населення. Призначення фінансової політики полягає в забезпеченні 

відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми соціально-

економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності. Фінансова політика держави як 

макро-економічний механізм управління включає в себе стратегію й тактику управління. 

Фінансова стратегія – дії держави щодо стратегічного розвитку її фінансової системи; 

загальний напрям і методи досягнення поставленої мети, спрямована на вироблення цільових 

програм, для реалізації яких потрібні час і великі фінансові ресурси. Це політика, 

розрахована на довготермінову перспективу і вирішення глобальних завдань соціально-

економічного розвитку країни [1, с. 35]. 

Фінансова тактика – поточна політика, спрямована на розв'язання конкретних завдань 

відповідного періоду, що випливають із розробленої фінансової стратегії. Вона включає 

конкретні методи та засоби досягнення поставленої мети за конкретних умов, що дають 
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змогу зосередити зусилля на варіантах рішення, котрі не суперечать прийнятій стратегії [1, с. 

36]. 

З погляду основних напрямів впливу фінансів на економіку країни до складу 

фінансової політики держави входять: бюджетна, податкова, грошово-кредитна, 

інвестиційна, валютна, страхова, амортизаційна, митна, з управління фінансами та 

фінансовий контроль. 

Ефективність фінансової політики держави тим вища, чим повніше у ній враховуються 

об'єктивні потреби суспільного розвитку, інтереси суспільства загалом і його складових, 

історичні умови й сучасні особливості. Успіх фінансової політики значно залежить від якості 

її реалізації. Процес реалізації фінансової політики держави включає такі елементи як:  

– розробка концепції розвитку фінансової системи держави,  

– конкретних заходів реалізації концепції,  

– напрямів та програм визначення основних напрямів використання фінансової системи 

в економічній політиці держави,  

– складання цільових програм щодо розвитку загальнодержавних і територіальних 

фінансів [4]. 

Фінансова політика реалізовується за допомогою фінансового механізму, що є 

складною системою впливу на різні аспекти фінансової діяльності окремих суб'єктів. 

Головний вектор цього впливу – взаємовідносини держави, котра виробляє та реалізує 

фінансову політику, із суб'єктами господарювання, що забезпечують виробництво ВВП.   

Фінансовий механізм – це сукупність форм і методів, за допомогою яких 

забезпечується здійснення розподілу, перерозподілу, контролю фінансів; створення, 

мобілізація і використання децентралізованих і централізованих грошових доходів, фондів і 

резервів [3]. Структура фінансового механізму досить складна. До неї належать різні 

елементи, що відповідають різноманітності фінансових відносин. У структурі фінансового 

механізму вирізняють п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, 

правове забезпечення, нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення. Кожна сфера та 

ланка такого механізму є складовою єдиного цілого, але разом із тим, вони функціонують 

самостійно. Ця обставина зумовлює потребу узгодження складових фінансового механізму.  

Механізм формування й реалізації фінансової політики повинен бути дієвим та 

ефективним. Узагальнюючим показником ефективності механізму фінансової політики на 

макрорівні є темпи зростання валового внутрішнього продукту і національного доходу – 

основне джерело зростання добробуту суспільства. Механізм фінансової політики не можна 

тлумачити тільки з позиції об‘єктивних чинників, оскільки є суттєва відмінність у складі, 

змісті і характері механізму дії економічних законів і механізму їхнього використання. 

Отже, фінансова політика є вагомим інструментом соціально-економічного розвитку 

суспільства, за його допомогою держава має можливість здійснювати вплив на формування 

та використання фінансових ресурсів з метою задоволення суспільних потреб. Основними 

передумовами досягнення якісного рівня здійснення фінансового регулювання є дієвість 

підходів щодо використання державних фінансових ресурсів, що сприятимуть реалізації 

основних пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
Інвестиції розглядаються як процес експорту капіталу із-за кордону в різноманітних 

видах і формах, який вкладається в об‘єкти підприємництва з метою одержання прибутку, 

або досягнення соціального ефекту. Разом з іноземним капіталом підприємства України 

матимуть усі складові ринкові системи: повноцінного власника-інвестора, нові технології, 

техніку, інновації, ринки для постачання сировини та збуту продукції, пропозиції додаткових 

робочих місць. Це забезпечить оновлення матеріально-технічної бази, підвищення 

експортного потенціалу всіх галузей економіки, покращення якості продукції, розвиток 

імпортозамінних виробництв, підвищення кваліфікації кадрів та зростання заробітної плати. 

Інвестиції підприємства – це вкладення капіталу в усіх його формах в різноманітні 

об'єкти (інструменти) його господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також 

досягнення іншого економічного або позаекономічного ефекту, здійснення якого базується 

на ринкових принципах і пов'язане з факторами часу, ризику та ліквідності [3, с. 55]. 

Поняття ―інвестиція‖ є первинною категорією, базою побудови ієрархії інших 

категорій, що відображають відтворення основного та оборотного капіталів. Сам термін 

―інвестиція‖ походить від латинського слова ―invest‖, що означає ―вкладати‖.  

Інвестиції переважно сприймаються як будь-яке вкладення грошей, часто не пов'язане 

із досягненням суб'єктами інвестування поставлених цілей ("споживчі інвестиції" (купівля 

телевізорів, автомобілів і т.п.), які за своїм економічним змістом не є інвестиціями, оскільки 

витрачання грошей в цьому випадку пов'язане із забезпеченням довгострокового 

споживання, починаючи з поточного періоду (якщо їх придбання не передбачає подальший 

перепродаж з метою отримання прибутку), не розрізняються інвестиційні витрати 

фінансових засобів і поточні витрати) [4, с. 82]. 

Відповідно до Закону Украіни "Про інвестиціину діяльність" інвестиціями є всі види 

майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний 

ефект [1]. Такими цінностями можуть бути:  

– кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;  

– рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні 

цінності);  

– майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні 

цінності;  

– сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у 

вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації 

того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");  

– права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, 

а також іншими майнові права; інші цінності [3, с. 56]. 

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів 

здійснюються у формі капітальних вкладень.  

На обсяг інвестицій та попит на них впливає багато факторів. Основні з них: 

– питома вага заощаджень в доходах інвесторів Зі збільшенням доходів збільшується їх 

частина, спрямована на заощадження. Вона і є джерелом внутрішніх інвестиційних ресурсів; 
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– норма чистого прибутку зі збільшенням очікуваної норми чистого прибутку обсяг 

інвестицій збільшується; 

– ставка банківського процента збільшенням ставки позичкового процента зменшується 

обсяг інвестицій, і навпаки. 

– очікуваний темп інфляції також істотно впливає на обсяг інвестицій. Що вищий 

очікуваний темп інфляції, то швидше знецінюється очікуваний прибуток після процесу 

інвестування, цей фактор має вирішальне значення в разі довгострокового інвестування [2]. 

Інвестиційна діяльність підприємства – це цілеспрямований процес формування 

необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів 

інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів 

(інструментів) інвестування та забезпечення їх реалізації [1]. 

Одним із визначальних факторів, що забезпечують надходження інвестиційних 

ресурсів є створення сприятливого інвестиційного клімату. Нині він набуває визначального 

характеру для виходу економіки з кризи та забезпечення конкурентоспроможного 

виробництва продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому продовольчих ринках. 

Обсяги іноземних інвестицій та їх ефективне використання є індикатором інвестиційного 

клімату країни і формування сприятливого середовища для іноземного капіталу. Зважаючи 

на це, необхідна врегульована державна політика, спрямована на створення сприятливих 

економічних, правових та організаційних умов для залучення іноземних інвестицій. 

Економічна ефективність інвестиційної діяльності включає в себе джерела інвестицій, 

їх структуру, потенціал, направлення вкладень [4]. Процес оцінки інвестицій можна умовно 

розділити на три етапи:  

– перший етап – оцінюється обсяг інвестицій і майбутніх грошових надходжень;  

– другий етап – оцінка ступеня ризику інвестицій, очікуваних грошових надходжень і 

визначається з оціненого ступеня ризику відповідна вартість капіталу;  

– третій етап – очікувані грошові надходження зводяться до теперішньої їх вартості (та 

певну дату), використовуючи обчислену вартість капіталу [4, с. 85]. 

Розраховуючи комерційну, бюджетну чи економічну ефективність інвестиційної 

діяльності, аналітики та експерти піддають оцінці ефективність інвестиційних проєктів. 

Також треба зазначити, шо у світовій практиці використовується значна кількість 

показників, які використовуються для оцінки фінансового становища підприємства. 

Для підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств на державному 

рівні необхідно [2]:  

– розширити базу інвестиційних ресурсів, що спрямовуються в інноваційну сферу через 

механізми податкової, митної та регуляторної політики;  

– забезпечити реалізацію інвестиційного спрямування амортизаційної політики; 

– запровадити механізм акумулювання вільних коштів у венчурних фондах;  

– посилити інвестиційну активність населення та забезпечити гарантований захист його 

заощаджень;  

– спростити доступ підприємств до довгострокових кредитів. 

Впровадження в практику господарської діяльності підприємств України пропонованих 

рекомендацій дозволять підвищити їх конкурентоздатність і зайняти гідне місце в світовій 

економічній системі. Адже проблема активізації інвестиційної діяльності на підприємствах 

України є досить актуальною, вона стосується подолання незбалансованості та 

недосконалості в процесах здійснення інвестиційної діяльності безпосередньо на 

вітчизняних підприємствах.  
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

САМОФІНАНСУВАННЯ 
У сучасних умовах господарювання  формування фінансових ресурсів підприємства, їх 

розподіл і раціональне використання відбувається під впливом численних об‘єктивних і 

суб‘єктивних чинників, тому вагомого значення набуває пошук джерел фінансового  

забезпечення суб‘єктів бізнесу,  особлива увага приділяється самофінансуванню.  Основною 

умовою впровадження і розвитку самофінансування є досягнення економічної самостійності 

та фінансової незалежності підприємств. 

Самофінансування – це процес досягнення фінансового результату підприємства – 

суб‘єкта господарювання за рахунок власних, залучених і позичених фінансових ресурсів [1, 

с. 107]. 

Самофінансування дає відповіді на такі питання: 

– які грошові кошти може мати підприємство в своєму розпорядженні; 

– які джерела їх надходження; 

– чи достатньо засобів для виконання накреслених завдань; 

– яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та 

іншим кредиторам; 

– як повинен здійснюватися розподіл прибутку на підприємстві; 

– як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на 

принципах самоокупності та самофінансування [4, с. 72].   

Самофінансування передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок 

отриманого прибутку та залучених кредитів, які, в свою чергу, також погашаються за 

рахунок прибутку. За рахунок самофінансування забезпечується раціональне використання 

зароблених і залучених джерел, адже мета самофінансування полягає не в тому, щоб просто 

самостійно витратити певну суму коштів, а в тому, щоб отримати певний ефект. Результатом 

такого вкладання коштів має бути приріст прибутку.  

Ефект самофінансування виявляється з моменту одержання доходу до моменту 

визначення чистого прибутку, розподілу та виплати дивідендів, оскільки отриманий 

протягом року прибуток вкладається в операційну та інвестиційну діяльність. Рішення 

власників підприємства про обсяги самофінансування є одночасно і рішенням щодо розміру 

дивідендів, які підлягають виплаті [2, с. 55].  

Самофінансування підприємства залежно від відображення внутрішніх джерел 

фінансування у фінансовій звітності має форми відкритого самофінансування та прихованого 

самофінансування.  

Відкритим самофінансуванням є відображений у пасиві балансу приріст власного 

капіталу за рахунок резервів та нерозподіленого прибутку, забезпечення наступних витрат та 

платежів, короткострокова заборгованість за внутрішніми розрахунками та показаний в 

активі балансу нарахований знос на необоротні активи. Обліковою політикою підприємства 

створюється приховане самофінансування, яке має джерелами приховані резерви. Приховані 

резерви виникають як: різниця між реальною вартістю активів підприємства та їх 



161 

 

балансовою вартістю, тобто це недооцінка активів. Недооцінка активів стає джерелом 

самофінансування в момент використання цих активів; різниця між фактично створеними 

забезпеченнями наступних витрат та платежів та їх обґрунтованою розрахунковою 

величиною, тобто їх переоцінка. Джерелом самофінансування ця різниця стає у випадку, 

коли на завищення забезпечень зростають відпускні ціни підприємства і в момент 

використання забезпечень (виплат) виникає додатковий прибуток; додаткові кошти для 

поточної діяльності внаслідок відстрочення термінів виплат дивідендів [5, с. 41].   

Доведено, що найважливішими умовам фінансової безпеки кожного підприємства є 

побудова певної системи планування та контролю руху потоків грошових коштів. Виходячи 

з цього, система управління потоками грошових коштів для забезпечення фінансової безпеки 

організації в короткостроковій та середньостроковій перспективі повинна містити ідею 

забезпечення фінансової стабільності підприємства шляхом погодження строків 

надходження грошових коштів зі строками їхнього використання. Основою такої системи 

підприємств є бюджетне планування (бюджетування), а гарантом ефективної реалізації – 

самофінансування діяльності. 

Фінансування підприємства за рахунок тезаврації прибутку має як переваги, так і 

недоліки. До основних переваг самофінансування слід віднести такі:  

– залучені кошти не потрібно повертати та сплачувати винагороду за користування 

ними;  

– відсутність затрат при мобілізації коштів;  

– не потрібно надавати кредитне забезпечення;  

– підвищується фінансова незалежність та кредитоспроможність підприємства.  

Недоліки самофінансування (тезаврації) у тезовому виді можна охарактеризувати 

таким чином:  

– оскільки на реінвестування спрямовується чистий прибуток, попередньо він підлягає 

оподаткуванню, в результаті чого вартість цього джерела фінансування збільшується;  

– обмежені можливості контролю за внутрішнім фінансуванням знижують вимоги до 

ефективного використання коштів;  

– помилковість інвестицій [3].    

Тому рішення на користь реінвестицій власниками буде прийнято в тому разі, якщо 

рентабельність вкладень в це підприємство буде вищою, ніж прибутковість можливих 

зовнішніх альтернатив. Під час прийняття рішень щодо доцільності самофінансування слід 

враховувати також вплив податкового фактора на розподіл і використання прибутку 

підприємства.  

Отже, самофінансування   підприємств може здійснюватися різними способами із 

різних джерел, що мають обов‘язковий чи необов‘язковий характер формування. І вибір 

найбільш ефективного механізму самофінансування підприємства в кожному випадку 

індивідуальний та залежить від багатьох факторів. Саме самофінансування дозволяє 

ефективно протидіяти зовнішнім впливам, бути незалежним від кредиторів, самостійно 

приймати інвестиційні рішення та мати стійке фінансове положення підприємству. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективне функціонування підприємств в умовах сучасних ринкових трансформацій є 

однією із складових досягнення соціально-економічного розвитку України. В свою чергу, 

успішна діяльність підприємств істотно залежить від наявності у них необхідної кількості 

фінансових ресурсів. Фінансове інвестування є видом діяльності властивістю якого є 

здатність акумулювати найбільші за обсягами ресурси. Основною умовою здійснення 

інвестування є визначення відповідності інвестиційної політики до стратегічних цілей 

підприємства, що відображається у підвищенні ефективності господарської діяльності 

кожної виробничої одиниці. Нестабільність вітчизняного підприємництва, що спричиняє 

підвищений ризик при інвестуванні, недостатність інформації щодо ситуації на ринку, її 

непрогнозованість та суттєвий вплив на ринкову ситуацію політичної кон‘юнктури 

обумовлюють актуальність пошуку наукових шляхів вирішення проблеми управління 

реальними активами в структурі інвестиційного портфелю підприємства за сучасних умов.  

Фінансові інвестиції підприємства – активна форма ефективного використання 

тимчасово вільного капіталу, або як інструмент реалізації стратегічних цілей, пов'язаних з 

диверсифікацією операційної діяльності підприємства [1, с. 136].  

Фінансові інвестиції групують за такими напрямами: депозитні операції; придбання 

цінних паперів; пайова участь у спільних підприємств; інвестиційні операції з традиційними 

фінансовими інструментами [2, с. 663]. 

Формами фінансових інвестицій підприємств є: 

– вкладення капіталу в прибуткові види фондових інструментів; 

– вкладення капіталу в прибуткові види грошових інструментів; 

– вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств [2, с. 665]. 

Вкладення капіталу в прибуткові види грошових інструментів. Дана форма спрямована 

на ефективне використання тимчасово вільних грошових активів підприємства. Основним 

видом грошових інструментів інвестування є депозитний внесок в комерційний банк.  

Вкладення капіталу в прибуткові види фінансових інструментів. Характеризується 

вкладенням капіталу в різні види цінних паперів, які вільно обертаються на фондовому 

ринку, використання пов‘язано з широким вибором альтернативних інвестиційних рішень. 

Метою є утворення інвестиційного прибутку. З урахуванням особливостей та форм 

фінансового інвестування організовується його управління на підприємстві. 

     Вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств. Ця форма фінансового 

інвестування має найбільш тісний зв'язок з операційної діяльністю підприємства, будучи при 

цьому менш капіталомісткою і більш оперативною. Вона забезпечує зміцнення стратегічних 

господарських зв‘язків з постачальниками сировини і матеріалів, розвиток виробничої 

інфраструктури. Пріоритетною метою цієї форми інвестування є не тільки отримання 

високого інвестиційного прибутку, скільки встановлення форм фінансового впливу на 

підприємства для забезпечення стабільного формування свого операційного прибутку. 

Управління фінансовими інвестиціями підприємства представляє собою систему 

принципів та методів забезпечення вибору найбільш ефективних фінансових інструментів 

вкладання капіталу та своєчасного його реінвестування [1, с. 137]. Ця діяльність 

підпорядкована загальній інвестиційній політиці підприємства та направлена на досягнення 

його інвестиційних цілей.  

Кожне підприємство, що бажає розмістити вільні кошти на фондовому ринку, має свою 

шкалу оцінки ризику і дохідності. Висока дохідність для одного підприємства може бути 

низькою для другого. Підприємства вкладають свої капітали в цінні папери з метою 

отримання прибутків і збереження капіталу від інфляції. Щоб сформувати ефективний 
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інвестиційний портфель цінних паперів, необхідно знати характеристики і значення різних 

видів цінних паперів, правила їх випуску, обігу, обліку, оподаткування та інші аспекти.  

Портфелем цінних паперів називають сукупність усіх цінних паперів, які належать 

інвестору [3, с. 105]. При формуванні свого інвестиційного портфеля цінних паперів 

підприємство повинно забезпечити безпечність вкладення капіталу в цінні папери, задану 

прибутковість вкладень, зростання капіталу та його ліквідність. Залежно від поєднання 

різних вимог до вкладення капіталу в цінні папери розрізняють наступні види портфеля 

цінних паперів [1, с. 139]:  

– традиційний (консервативний) портфель;  

– ризикований або агресивний портфель;  

– комбінований портфель цінних паперів, який поєднує в собі елементи і ризикованого 

і традиційного портфеля.  

Будь-якому підприємству, що прагне до збільшення доходності портфеля цінних 

паперів, необхідно мати науково обґрунтовану методику оцінки, що містить рекомендації 

про те, як треба здійснювати вимірювання доходності, ризику, ліквідності, за допомогою 

яких джерел інформації і як визначати напрями оптимізації та управління портфелем [3, с. 

108].  

Процес управління фінансовими інвестиціями підприємства починається з визначення 

мети та оцінки можливостей її реалізації, що фактично передбачає вибір рівня доходності і 

ризику розміщення капіталу на певний період часу. При формулюванні мети фінансового 

інвестування підприємству-інвестору необхідно дотримуватися наступних вимог: 

– поставлена мета повинна бути реальною; 

– існує обмежений ефект диверсифікації при невеликій кількості вкладеного капіталу; 

– слід враховувати, що минулі досягнення не гарантують майбутніх успіхів.  

Крім того, мета та можливості здійснення інвестицій у фінансові інструменти залежать 

від багатьох факторів, доступних для інвестування капіталом, знаннями про фінансові ринки  

строками вкладення коштів, можливостями доступу до тих чи інших ринків, законодавчими 

обмеженнями тощо. Основним етапом управління фінансовими інвестиціями на 

підприємстві є вибір форми інвестування або самостійне управління або передача капіталу в 

управління іншим особам, що визначається кваліфікацією та знаннями інвестора. Самостійне 

розміщення капіталу у фінансові активи здійснюють ті суб‘єкти господарювання, 

керівництво яких володіє достатньою інформацією про об‘єкти інвестування і добре знайомі 

з практичною стороною цього процесу. Підприємства передають капітал в управління іншим 

особам якщо: не володіють достатніми знаннями та інформацією для самостійного 

розміщення коштів у фінансові інструменти, не мають достатньої кількості часу для 

регулярного здійснення управління фінансовими інвестиціями, володіючи необхідною 

кваліфікацією для реалізації фінансових інвестицій, підприємство передає повноваження з 

управління процесом інвестування іншій особі, вважаючи, що вона зможе досягнути кращих 

результатів порівняно з ним самим. 

Отже, якість управління фінансовими інвестиціями підприємства визначається низкою 

факторів, вплив яких загострюється в часи економічної кризи, фінансовий стан 

господарюючого суб‘єкта, фундаментальні економічні зміни, очікуване зростання капіталу,  

інфляції, відсоткових ставок, курсів валют та інші аспекти інвестування. 

 

Список використаних джерел: 

1. Феняк Л.А. Джерела формування інвестиційних ресурсів. Економіка України. 2021. 

№9. C. 134–149.  

2. Цигиль І.Я. Джерела формування інвестиційних ресурсів сучасного підприємства. 

Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. С. 660–669.  

3. Товт Т.Й. Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. 

Актуальні проблеми економіки. 2020. № 3(81). С. 102-115. 



164 

 

Григорчук А.Ю., здобувач 

фахової передвищої освіти 

Науковий керівник: Нечипоренко Т.Д., к.е.н. 

Вінницький технічний фаховий коледж 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВ 
Сільське господарство є традиційною, стратегічною галуззю національної економіки 

України, функціонування якої впливає на розмір ВВП, на валютні надходження до країни, на 

рівень життя населення, що проживає, зокрема, й в сільській місцевості, на кількісні та якісні 

показники харчування населення. Необхідність забезпечення продовольчої безпеки нашої 

країни вимагає раціонального використання природо-ресурсного потенціалу аграрного 

сектору і підвищення його конкурентоспроможності. Розбудова ефективного сільського 

господарства є невід‘ємною складовою частиною розвитку соціально орієнтованої економіки 

країни, формування цивілізованого аграрного ринку, входження країни до світового 

економічного простору.  

Продовольча безпека є найважливішою умовою гарантовано-стійкого існування, 

функціонування, розвитку соціуму та складовою частиною економічної безпеки, а в її 

структурі – і ядром національної безпеки держави. Необхідно відмітити, що тільки в системі 

забезпечення продовольчої безпеки складаються умови та формуються механізми протидії 

економічним загрозам, розвитку виробничих процесів у сільському господарстві, як бази 

виробництва і як наслідок цього, підвищення рівня самозабезпечення країни продуктами 

харчування. На долю аграрного виробництва припадає 7,9 % ВВП, більш ніж 50 галузей 

економіки пов‘язані з ним, 31,2 % населення живе в сільській місцевості [3, с. 32]. 

Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств характеризується 

наявністю та ефективністю використання фінансових ресурсів з метою забезпечення 

сучасного безперервного процесу фінансово-господарської діяльності. Проте його дія в 

сучасних умовах жорсткої світової конкуренції має бути спрямована, в тому числі, і на 

оновлення та розширення матеріально-технічної бази виробництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, тобто задовольняти фінансові потреб. 

Малі і середні підприємницькі структури аграрного сектора досить гостро відчувають 

труднощі з доступом до кредитних ресурсів, оскільки банки, враховуючи ризикованість і 

специфіку галузі, ставлять завищені до них вимоги, які не в змозі виконати більшість 

підприємств, що обмежує їх фінансові можливості та дестимулює до здійснення 

підприємницької діяльності. Такими вимогами є: 

– сільськогосподарські підприємства, які є юридичними особами з терміном роботи не 

менше 24 місяців; 

– вид діяльності: вирощування зернових і олійних культур; виробництво молока; 

виробництво м‘яса; 

– вирощування інших сільськогосподарських культур (за умови наявності контрактів на 

збут з відомою західною компанією); 

– стабільний фінансовий стан і кредитоспроможність;  

– відкриття поточного рахунку та переведення оборотів пропорційно до кредитної 

заборгованості [1, с. 63]. 

Альтернативним інструментом залучення кредитних фінансових ресурсів для 

підтримання фінансової безпеки розвитку сільського господарства нині є аграрні розписки. 

Фінансова  аграрна  розписка  –  це  аграрна  розписка,  що  встановлює  безумовне 

зобов‘язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою 

боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію 

або живі тварини у визначеній кількості та якості [1, с. 61]. Виконання боржником 

зобов‘язань за фінансовими аграрними розписками здійснюється лише в безготівковій формі. 
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Використання можливостей фондового ринку для розширення джерел залучення фінансових 

ресурсів для забезпечення високого рівня фінансової безпеки на сьогодні має високі 

перспективи.  

У разі загибелі посівів майбутній урожай, який виступає предметом застави, або 

сільськогосподарських тварин, що є предметом застави за аграрними розписками, боржник 

за аграрною розпискою зобов‘язаний за погодженням із кредитором за аграрною розпискою 

замінити предмет застави іншим аналогічним або рівноцінним майном, про що на аграрній 

розписці робиться напис, який скріплюється підписами уповноважених представників 

боржника та кредитора за аграрною розпискою. У разі недостатності зібраного врожаю або 

отриманої продукції тваринного походження для повного погашення зобов‘язань боржника 

за аграрною розпискою предметом застави стає майбутній урожай будь-якої іншої сільсько-

господарської продукції, що вирощується або буде вирощуватися боржником. 

Функціонування фондового ринку у Україні має безліч перепон та повну відсутність 

ліберальної підтримки державних органів, але найбільшого ускладнення зазнав даний процес 

саме для господарюючих суб‘єктів сільського господарства після погіршення політичної 

ситуації в країні. Про це свідчать аналітичні дані обсягів залучення коштів українськими 

агрохолдингами через зарубіжні фондові біржі. 

Виробництво  сільськогосподарської  продукції  має  бути  забезпечене  високо-

технологічними  засобами,  щоб  залишатися  конкурентоздатними  на  внутрішньому  та  

зовнішньому ринках. Техніко-технологічне оснащення виробництва для забезпечення та 

посилення рівня фінансової безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств за умов 

обмеження інших фінансових ресурсів або для ефективного використання наявних можливе 

завдяки використання лізингу, сучасного інструменту який поєднує в собі ознаки оренди й 

кредиту [3, с. 31]. Крім того, ключовою перевагою лізингу перед кредитуванням варто 

назвати відсутність застави, яка для сільського господарства часто виступає проблемним 

питанням. Як показали результати проведеного аналізу, в Україні кредити відіграють 

важливу роль у фінансовій безпеці розвитку сільського господарства. За роки незалежності 

стан кредитного забезпечення галузі зазнало значних реформ. 

Перешкодами на шляху розвитку кредитування аграрного сектору є відсутність 

традицій функціонування агросектору в ринкових умовах, низька культура роботи 

позичальників із кредитами і недостатній рівень знань позичальників про ринок кредитних 

послуг, що більшою мірою стосується саме невеликих фермерських господарств. Комерційні 

банки не зацікавлені у кредитуванні підприємств малого і середнього бізнесу в аграрному 

секторі, і в результаті більшість підприємств залишаються поза увагою держави через 

несистемність державної підтримки. Крім  того,  високою  ефективності  у  питанні  

фінансового  забезпечення  сільського господарства як пріоритету його фінансової безпеки 

відзначаються іноземні інвестиції. Інвестиційний клімат України для міжнародних інвесторів 

є не сприятливим та відзначається значним ризиком у порівнянні із іншими країнами. 

Зважаючи на отримані дані вважаємо, що покращення інвестиційного клімату України 

сприятиме зростанню іноземних інвестицій в галузь, що дозволить посилити рівень 

фінансової безпеки.  

Отже, фінансове забезпечення розвитку сільського господарства реалізується шляхом  

розширення  джерел  фінансових  ресурсів  підприємств  галузі.  Серед  пріоритетних джерел 

фінансових ресурсів варто віднести лізинг, компенсація кредитів, аграрні розписки, фондові 

біржі, іноземні інвестиції та благодійні фонди.  
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ  

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ 
Впровадження в Україні ринкових форм господарювання визначає потребу нового 

якісного зростання професіоналізму економічних кадрів, які б володіли філософією 

ринкового менеджменту, мали необхідні вміння для фахового оцінювання інформаційних 

потоків про стан та динаміку розвитку економічних систем, були б здатними забезпечувати 

ефективність підприємництва у діючому правовому полі. Належні знання з фінансового 

обліку є необхідними для  вищого управлінського персоналу у процесі обґрунтування 

ефективних, виважених та економічно правильних управлінських рішень.  

Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є однією з невід'ємних 

елементів будь-якої економіки. Бухгалтери відіграють життєво важливу роль в наданні 

доказової і достовірної інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень.     

З підвищенням значення бухгалтера в інформаційному суспільстві на перший план 

ставиться питання його професійної підготовки. В більшості країн світу знання 

бухгалтерського обліку є необхідною частиною кваліфікації кожного економіста.     

 В умовах господарської самостійності підприємств значення бухгалтерської служби та 

облікової інформації помітно зросло. Крім того, бухгалтер, сьогодні, повинен бути не тільки 

економістом, але і юристом. Вся його діяльність регламентується тими або іншими 

нормативними документами, сукупність вимог яких дозволяє говорити про бухгалтерське 

право.  Теперішні умови дозволяють бухгалтеру творчо підійти до своєї роботи. Все це 

розширює діапазон його можливостей та одночасно підвищує відповідальність бухгалтера за 

виконані ним облікові процедури.  

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку 

діяльність, яка включає планування і прийняття управлінських рішень, контроль і 

привернення уваги керівництва до порушень, оцінку, аналіз діяльності та аудит. Крім 

того,  бухгалтер повинен задовольнити потреби користувачів облікової інформації, як 

зовнішніх, так і внутрішніх. На сьогоднішній день, щоб отримати гідну роботу, спеціалісту з 

бухгалтерського обліку просто недостатньо мати відповідну вищу освіту та досвід роботи. 

Сучасний бухгалтер має постійно змінювати, розширювати і удосконалювати нові види 

спеціалізації бухгалтерської професії, підвищувати свій професійний рівень, відповідати 

іміджу ділової презентабельної  людини, дотримуватися етичного та морального принципів, 

за вимогами часу підвищувати професійну кваліфікацію за сучасними стандартами 

Міжнародної федерації бухгалтерів.     

Ведення бізнесу в ринкових умовах висуває підвищені вимоги до якості інформації, яка 

повинна бути пристосована до запитів користувачів. Завдання бухгалтера полягає у 

формуванні якісної, достовірної і повної інформації про ведення господарської діяльності та 

її результати. Її правильне використання дозволить зробити оптимальними управлінські та 

фінансові рішення.  

Відповідно до міжнародних стандартів освіти  професійні бухгалтери повинні бути 

технічними експертами, які мають блискучі комунікативні навички і здатні відповідати 

вимогам щодо інформації та складання звітності, які висуває нова економіка, що ґрунтується 

на знаннях.   

До набуття бухгалтерських знань і навичок професійним бухгалтерам потрібні навички, 

які нададуть їм можливості у разі потреби виступати в ролі бізнесових радників, фінансових 

аналітиків, менеджерів, фахівців, які можуть вести переговори та готовність займати тверду 



167 

 

позицію - необхідні якості професійних бухгалтерів. Професійні цінності, етика, відносини є 

невід'ємними складовими професійного бухгалтера.  

Отже, сучасний бухгалтер має бути високоосвіченою, компетентною людиною, з 

кваліфікацією, яка відповідає вимогам професії, суспільства, часу; бути яскравою, 

неординарною і всебічно розвиненою особистістю, що постійно удосконалює свій 

професійний рівень; сучасний бухгалтер - це комунікабельний, здатний до продуктивного 

ділового спілкування спеціаліст, який розбирається в питаннях, що більшості людей 

здаються «китайською грамотою», чимось недосяжним, і водночас бути спокійною, 

розсудливою, виваженою людиною. Вимоги, висунуті до облікової професії, досить високі. 

У сучасного бухгалтера повинен бути «сильний розум, послідовні практичні цілі».  Таким 

чином, все це зумовлює необхідність належної підготовки сучасних  висококваліфікованих 

бухгалтерів.  

Всебічність і емоційна насиченість навчальної взаємодії спонукають майбутнього  

бухгалтера  вивчати свої можливості для досягнення професіоналізму в  обліково-

економічній  діяльності. Це сприяє  усвідомленню необхідності оволодіння професійними 

якостями і формуванню певного ставлення до себе як особистості і професіонала. 

Основними чинниками, що впливають на виховання особистості, її окремих якостей, є вплив 

на неї різноманітної інформації, її практичний досвід, діяльність та спілкування. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 
У ринкових умовах господарювання виробнича і комерційна діяльність багатьох 

підприємств повʼязана з обсягами і формами здійснюваних інвестицій. Саме регулювання та 

управління інвестиційною діяльністю та пов‘язаних з нею економічних процесів займає 

ключове місце у вирішенні проблем структурної перебудови економіки України, активізації 

науково-технічного прогресу, підвищенні ефективності діяльності підприємств. Що 

стосується інвестиційної діяльності, то вона посідає значне місце в розвитку та ефективному 

функціонуванні підприємств, адже саме інвестиції забезпечують розширення 

підприємницької діяльності та освоєння нових галузей бізнесу й технологій. 

Інвестиційна  складова  розвитку  економіки  країни  також тісно  взаємопов‘язана  з  

інноваційними  процесами, тому таке управління доцільно розглядати як «управління 

інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства»,  що  являє  собою  «систему  

проведення  аналізу,  оцінки  та  прийняття  рішень  щодо  впровадження  нововведень  на  

підприємстві,  яка  включає  аналіз  ринку,  попиту  споживачів,  оцінку  інноваційних, 

інвестиційних проектів та можливостей  підприємства,  тобто  оцінку  кадрового,  

виробничого, фінансового потенціалу та проведення контролю, щодо прийняття рішень 

задля розширеного відтворення,  як  в  межах  існуючої,  так  й  перспективної структури 

виробництва» [4, с. 297]. 

Науковці виділяють такі стадії інвестиційного процесу:  

– мотивація;  

– прогнозування та програмування інвестицій;  

– обґрунтування доцільності інвестицій;  
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– страхування;  

– державна реєстрація;  

– проєктування та ціноутворення;  

– забезпечення матеріально-технічними ресурсами;  

– освоєння інвестицій;  

– підготовка до виробництва продукції;  

– попередня здача в експлуатацію;  

– кінцева здача в експлуатацію [2, с. 291]. 

Стратегія інвестиційної діяльності будь-якого підприємства є складовою частиною 

його загальної економічної стратегії і передбачає ефективне використання різних форм 

інвестування задля забезпечення високої ринкової вартості підприємства та сталих темпів 

його розвитку. Формування такої стратегії вимагає її чіткого узгодження з фінансовою 

стратегією підприємства, адже саме вона визначає напрями розвитку підприємства у 

довгостроковому періоді. Така політика є базою розвитку будь-якого підприємства, адже за 

наявності неповноцінної та неефективної інвестиційної політики, це ставить під загрозу як 

виконання у майбутньому стратегічних цілей підприємства, так і забезпечення його 

повноцінної діяльності у короткостроковому періоді. 

Інвестиційна стратегія – це комплексна система довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності, які визначені, виходячи із загальних завдань розвитку господарюючого суб‘єкта, 

а також обрання найбільш ефективних шляхів їх досягнення [4, с. 87].  

Потрібно зазначити, що інвестиційна стратегія неодмінно має враховувати місію та цілі 

суб‘єкта господарювання, зовнішні та внутрішні чинники впливу і спиратися на стратегічні 

пріоритети конкретної національної економічної системи. 

При визначенні стратегічних пріоритетів необхідно виходити з наявних конкурентних 

переваг на світовому ринку, що виражаються в першу чергу в наявності розробок високих 

технологій. У теперішній час до галузей, в яких існують серйозні технологічні заділи і 

зберігаються потенційні переваги, можна віднести авіацію, металургію, енергетику, 

машинобудування, верстатобудування, біотехнологію та ряд інших [4, с. 196]. 

Інвестиційна стратегія у складі функціональних стратегій підприємства тісно 

взаємопов‘язана з усіма іншими стратегіями, проте особливо міцним цей зв‘язок є для 

фінансової та інноваційної стратегій, адже окремі питання у них взаємоузгоджуються. Якщо 

в інвестиційній стратегії вміщуються дані про вкладення коштів у розвиток нових проєктів, 

модернізацію, переоснащення, реконструкцію і капітальний ремонт виробничих 

потужностей, започаткування нових і розширення вже існуючих напрямів господарської 

діяльності, наводяться дані про джерела інвестицій, умови їх залучення, очікувану 

ефективність використання тощо, то фінансова стратегія здебільшого розкриває питання 

загального руху грошових потоків як на довгострокові, так і на операційні цілі, плани-

графіки платежів, обслуговування фінансових операцій тощо. 

Розробка інвестиційної стратегії підприємства передбачає складний та комплексний 

аналіз усіх елементів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування 

підприємства, а також узгодження вказаних цілей та заходів їх досягнення з загальною 

стратегією підприємства. В процесі розробки інвестиційної політики підприємством, можна 

виділити такі кроки [3, с. 47]: 

по-перше, аналіз інвестиційної діяльності підприємства в минулому періоді; 

по-друге, ґрунтовне дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та 

кон'юнктури ринку;  

по-третє, визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства, котрі мають 

забезпечуватися майбутньою інвестиційною діяльністю;  

по-четверте, обґрунтування типу інвестиційної політики підприємства відповідно до 

цілей вкладання грошових коштів та міри ризику; 

по-п'яте, формування інвестиційної політики підприємства у відповідності до основних 

напрямів інвестування; 



169 

 

по-шосте, формування інвестиційної політики підприємства у галузевому та 

регіональному розрізі;  

по-сьоме, узгодження основних напрямків інвестиційної політики підприємства. 

Отже, для країн, які знаходяться на стадії трансформаційних перетворень в економіці, 

можливості мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів на визначений час стають 

обмеженими, тому основну увагу варто звернути на управління інвестиційними потоками на 

підприємстві, виходячи на фінансовий ринок та застосовуючи різні інвестиційні стратегії, які 

дозволять збільшити можливість ефективно проводити інвестиційну діяльність 

підприємства, враховуючи різні чинники впливу та критерії їх реалізації. 
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 

ДЕРЖАВИ 
Інститут підприємництва є вирішальним серед чинників формування суспільного 

добробуту індивідів у сучасному глобалізованому світі та є рушійною силою у побудові 

економічно модернізованої країни. Мета соціального підприємництва – подвійна – створення 

сприятливого соціального становища через різноманітні ролі, що виконує підприємництво 

відносно різних сфер діяльності суспільства, а також комерційна, тобто отримання прибутку. 

Поняття «соціальне підприємництво» є відносно новим (адже виникло вкінці 1980-х 

рр.), це – підприємницька діяльність, основною метою якої є вирішення екологічних, 

культурних та соціальних проблем за допомогою пошуку інвестиційних джерел на 

реалізацію ідей [1]. Дане явище є об‘єктом активного вивчення для науковців, адже 

можливість існування бізнесу, що діє в благочинних інтересах, є прекрасною можливістю 

зміцнення країни в різних аспектах.   

Великого розвитку соціальне підприємництво набуло серед країн Європи, але, при 

зіставленні соціальних проблем Німеччини (до прикладу) та держав, у яких є загострені 

проблеми у даній сфері, наприклад Африки, ми розуміємо, що є досить дивним відношення 

кількості організацій, які ми розглядаємо, у вищевказаних країнах. Проте, якщо детальніше 

розглянути це питання, стає зрозумілим така різниця – у Німеччині є досить активним 

фінансування та забезпечення тих чи інших комфортних та пріоритетних умов для 

зацікавлення потенційних підприємців або ж тих, що вже мають успіх серед інших, у 

створенні організації, що буде мати на меті соціальний розвиток та вирішення державних 

проблем (на відміну від більшості Африканських країн).  

В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток соціального 

підприємництва є основою економічного та соціального розвитку, вирішення соціальних 

проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. З моменту 

здобуття Україною незалежності відбувалося становлення підприємництва. Однак, порівняно 

з розвиненими країнами рівень підприємницької діяльності є недостатнім і потребує 
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суттєвого поліпшення. Потенціал підприємництва не може реалізуватися повною мірою 

через несприятливі економічні і правові умови ведення підприємництва. Основною задачею 

при цьому є визначення основних проблем та шляхів їх вирішення. 

В Україні, можливі чотири підходи до розуміння практики соціального 

підприємництва [2]:  

 соціальне підприємництво як спосіб соціальної підтримки певних груп населення;  

 соціальне підприємництво як механізм сприяння економічному розвитку, підтримки 

підприємництва;  

 соціальне підприємництво як альтернативний державному механізм вирішення 

соціальних проблем. 

Останнім часом все частіше обговорюється тема соціального підприємництва. Ключем 

до успіху концепції соціального підприємництва в Україні є вироблення національної 

стратегії розвитку соціального підприємництва, яка дозволила б скоординувати зусилля всіх 

зацікавлених сторін – підприємців, громадських організацій, донорських структур та 

держави. Потрібна чітка і скоординована робота тих, хто в цей процес вже залучений, а 

також фінансування окремих проектів, які дозволять вирішувати проблему системно.  

Соціальне підприємництво – це, насамперед, бізнес. Однак, на відміну від 

традиційного, створюється у тому числі для вирішення суспільних проблем. Недоліків у 

ринкової економіки українського зразка занадто багато. При всьому бажанні держава не 

може вирішити всі соціальні проблеми [3]. Соціальне підприємництво в Україні має зайняти 

вільну нішу в економіці і суспільстві. Воно хоча б частково вирішує проблеми малих груп. 

Зокрема, допомагає у подоланні соціальної ізольованості, працевлаштовуючи людей з 

обмеженими фізичними і психічними можливостями, безробітних, представників груп 

ризику і знаходить шляхи для реформування державних соціальних послуг, знижує 

навантаження на місцеві бюджети у вирішенні суспільних проблем. 

У ролі соціальних підприємців сьогодні виступають в основному некомерційні 

організації, які розвивають свою господарську діяльність. Тобто, саме цей сегмент може бути 

базою для формування і розвитку соціальних підприємств [4]. 

Аналізуючи вищерозглянуте, розуміємо, що задля популяризації підприємництва, яке 

має на меті подолання певних культурних, екологічних чи інших проблем, держава також 

має стати рушійною силою, аби в подальшому взаємовигідно співпрацювати з соціальними 

організаціями, адже країни, в яких поширені такі фірми, мають набагато менше масштабних 

проблем завдяки вчасному втручанню в них соціального підприємництва. Задля цього 

держава може створювати певні програми, згідно яких, до прикладу, підприємництво у цій 

галузі буде частково фінансуватись, сплачуватиме менше податків тощо. Також варто 

поширити обізнаність людей щодо важливості існування таких підприємств, аби потенційні 

інвестори обирали за пріоритет вкладення свого капіталу в соціальні організації.  

Отже, соціальне підприємництво є прекрасною можливістю для рішення багатьох 

державних проблем, проте, на жаль, не всі країни створюють певні заохочуючі фактори для 

їх існування, тож через це часто такі організації просто не мають можливості існувати. Тому 

державам, що відносяться до щойно описаних, варто зробити чергову хвилю популяризації 

даної підприємницької діяльності, розробити певну державну стратегію, створити сприятливі 

умови в сфері оподаткування, а також збагатити усвідомлення людей щодо потрібності 

існування таких організацій. Налагодивши цей механізм, соціальна діяльність значно 

зменшить державні проблеми, а держава, що матиме змогу акцентувати увагу на інших 

проблемах, а отже, дійти до їх швидшого вирішення, стабілізує або ж покращить своє 

економічне становище та матиме змогу фінансування підприємництва у соціальній галузі – а 

це вже буде взаємовигідна діяльність. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність суб`єктів господарювання, 

власна відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, виникає 

об`єктивна потреба постійного контролю, аналізу й прогнозування змін фінансового стану та 

оцінки фінансових можливостей підприємства на майбутнє, що реалізується за допомогою 

інструментів фінансового управління. Одним з ефективних напрямків удосконалення 

системи управління для вітчизняних підприємств є бюджетування. 

Теоретичні та практичні аспекти бюджетування діяльності субʼєктів господарювання 

висвітлено у працях провідних вітчизняних авторів, таких як Н.В. Бабчук, І.П. Біла, О.В. 

Декалюк, Б.М. Іваненко, Л.В. Кравцова, Г.О. Крамаренко, Г.В. Остапова, Ю. Лисенко, Л.С. 

Яструбецька та ін. Однак дана проблема є дискусійною, чим обумовлюється її вибір та 

актуальність. 

Бюджетне планування (бюджетування) – це комплекс організаційно-технічних, 

методичних і методологічних заходів на таких стадіях бюджетного процесу як складання, 

розгляд і затвердження бюджетів для визначення обсягів джерел формування та напрямків 

використання бюджетних ресурсів держави з метою забезпечення стабільного соціально 

економічного розвитку суспільства [3, с. 35]. 

Бюджетування на підприємстві виконує три основні функції: планування, прогнозу та 

аналізу. Функція планування є найважливішою, бюджетування – це основа для 

внутрішньофірмового планування. Тобто виходячи зі стратегічних цілей підприємства, 

бюджети вирішують завдання розподілу фінансових ресурсів, що знаходяться у 

розпорядженні підприємства. Функція прогнозу полягає у розрахунку прогнозних показників 

з виконання планових завдань на основі обліку (бухгалтерського та управлінського). Функція 

аналізу передбачає зіставлення фактичних даних з плановими показниками на кожному 

етапі, виявлення відхилень, наступне коригування дій.  

Бюджетування доцільно використовувати:  

– за необхідності пошуку шляхів зниження й побудови раціональної структури витрат, 

зниження питомих витрат продукції, за групами продукції;  

– при структуризації доходів і витрат суб‘єктів господарювання й визначення 

прибутковості напрямків бізнесу, товарних груп, структурних підрозділів і т.п.;  

– при реструктуризації компанії;  

– при виникненні важко контрольованих витрат і якщо рух грошових коштів поступово 

відхиляється від установленого порядку [2, с. 26]. 

Основна мета складання бюджетів (кошторисів) полягає в: 

– узгодженні оперативних і перспективних планів; 

– координації дій різних підрозділів підприємства; 

https://iniciatuva.zp.ua/archives/rol-derzhavi-u-rozvitku-socialnogo-pidpriyemnictva-yevropejskij-ta-amerikanskij-dosvid/
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– деталізації загальних цілей виробництва та доведенні їх до керівництва різними 

центрами відповідальності; 

– визначенні майбутніх параметрів господарської діяльності; 

– періодичному порівнянні поточних результатів діяльності з планом [3, с. 38]. 

У системі бюджетування може виникати ряд проблем, основними вважаємо такі як: 

– відсутність відповідального за забезпечення процесу бюджетування на всіх його 

стадіях;  

– відсутність стандартних форм бюджетів; 

– невідповідність системи управлінського обліку завданням планування; 

– відсутність оперативності у процесі надання інформації [2, с. 25]. 

Ринкові умови господарювання в Україні вимагають від підприємств постійного 

вдосконалення управління виробництвом, що є матеріальною основою розвитку економічних 

відносин у країні. Це потребує організації діяльності господарюючих суб‘єктів з високим 

рівнем інтеграції пристосованих до клієнтів бізнес-процесів, тому першорядного значення 

набуває рішення проблем організаційного, інформаційного та методичного забезпечення 

процесу формування бюджетів. 

Одним із засобів всебічного забезпечення функціонування підприємств і поліпшення 

показників їх фінансово-господарської діяльності є впровадження організаційно-

економічного механізму, що дозволяє суттєво знизити витрати, підвищити рентабельність 

виробництва та, відповідно, підняти реальні доходи господарюючих суб‘єктів. 

Організаційні помилки, які зумовлюють невдале впровадження бюджетного 

управління: 

1. Практика свідчить, що ініціатива з упровадження бюджетного управління виходить з 

фінансових відділів компаній. Однак без підтримки власників такі ініціативи, як правило, 

завершуються локальними проектами, які ніяким чином не міняють практику діяльності 

компанії в цілому. Тому доцільно включати в групу розробників перших осіб підприємства, 

наприклад, одного із заступників директора, які безпосередньо відповідатимуть за 

здійснення проекту перед власниками та вищим керівництвом. 

2. Неналежна представленість у групі розробників представників напрямів бізнесу 

компанії, дочірніх підприємств, відділів тощо. 

Бюджетування діяльності підприємств дозволяє: 

– створити ефективну систему управління фінансами;  

– підвищити інвестиційну привабливість;  

– оптимізувати доходи й витрати в цілому;  

– отримувати консолідовану звітність;  

– розраховувати й оцінювати показники ліквідності та рентабельності підприємств; 

підвищити ефективність управління в цілому [1, с. 67]. 

Отже, найцінніше, що дає підприємству бюджетування, – це координація всіх сторін 

діяльності, зусиль усіх підрозділів на досягнення кінцевого результату і, як наслідок, 

підвищення ефективності та фінансової стійкості. Інакше кажучи, призначення 

бюджетування невиправдано звужується. Однак вигоди якісного складання бюджетів у 

повному обсязі та контролю над їх виконанням цілком окупають витрати на їх впровадження 

і розроблення. Система бюджетування, що базується на контрольованому прогнозі, має цілий 

ряд переваг і в сучасних умовах є одним з найбільш передових методів управління. Система 

управління підприємством повинна вдосконалюватись з урахуванням накопиченого 

світового досвіду, новітніх теоретичних й практичних досягнень у сфері менеджменту. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ 
Банківська система має визначальне значення в умовах розвитку національної 

економіки. Саме банки є одним із головних джерел інвестування фінансових ресурсів в 

економіку країни. Тому забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове 

завдання. Однак спираючись на умови в Україні, які розпочалися з 24 лютого 2022 року, 

було поставлено питання про обмеження умов функціонування у роботі банківської системи 

України. В умовах війни у банківській сфері чимало проблем, які потребують негайного 

рішення, щоб забезпечити її стабільність та нормальне функціонування національної 

економіки.  

Для початку нагадаємо, що банківська система України – це складова економічної 

системи держави, що включає в себе Національний банк України; інші  банки  (резиденти  та 

 нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України); 

небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, 

розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів [2, с. 28]. 

Законодавче забезпечення функціонування банківської системи України було 

започатковане з прийняттям у 1991 році Закону Української РСР «Про банки та банківську 

діяльність». Але фактично діяльність комерційних банківських установ на території України 

почалась раніше [3]. 

Повернувшись у події нашого часу, з 24 лютого 2022 року була прийнята постанова 

задля надійності та незмінності функціонування банківської системи «Про роботу 

банківської системи в період запровадження воєнного стану»№18, яка визначає основні 

правила роботи банків в період війни.  

Звертаючись до Постанови, ми збагнемо, що банки забезпечують можливість роботи 

відділень у безперебійному режимі згідно відсутності загрози життю та здоров‘ю населення, 

однак діють визначені законодавством обмеження, які стосуються і зняття готівки. 

Відповідно до положень вищезазначеної Постанови: 

– банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою; 

– банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності 

загрози життю та здоров‘ю населення; 

– безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; 

– банкомати поповнюються готівкою без обмежень; 

– забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі; 

– платежі Уряду здійснювати без обмежень згідно законодавства про особливий 

період [1]. 

Відмітимо, що знімати готівкові кошти у національній або іноземній валюті дозволено 

в розмірі до 100 тис грн на день, крім випадків які передбачені Постановою. У той же час 

банкомати видають гроші, а інкасатори по можливості підкріплюють їх готівкою. 

Водночас було прийнято, що можливо зняти готівку не лише тільки в банкоматах, а в 

разі гострої потреби в готівці, її можна отримати на підприємствах торгівлі, де кожен 

самостійно визначає ліміти видачі готівки, це набуває широкого значення. Що стосується 

іноземної валюти, то ми можемо зазначити, що є певні обмеження. Зокрема, зняти грошові 

кошти в іноземній валюті з рахунку можна, але не має перевищувати 100000 грн, крім тих 

випадків які передбачені Постановою. 

Також із початку війни внесені зміни до Податкового кодексу України й інших 

законодавчих актів України щодо застосування їх окремих положень на період дії воєнного 

стану, якими серед іншого змінено певні правила роботи банків та небанківських фінансових 

установ, зокрема й тих, що надають послуги з кредитування. Ці зміни покликані полегшити 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-12/ed19910320
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-12/ed19910320
https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA015883


174 

 

ситуацію для українців-позичальників на час війни та на початок післявоєнного відновлення 

економіки, адже не всі позичальники в поточних умовах спроможні вчасно обслуговувати 

кредити. 

Відповідні зміни передбачають і звільнення від сплати штрафів за прострочення 

кредитів, і можливість запровадження кредитних канікул, і заборону збільшення відсоткової 

ставки за користування кредитом, окрім випадків, коли про це зазначено в кредитному 

договорі. А от щодо депозитів, то операції з вкладами можна проводити у відділеннях банків, 

що працюють. У випадку відсутності можливості особистого звернення до банку таку 

виплату можна провести дистанційно через інтернет-банкінг із зарахування грошей на вашу 

платіжну картку. 

Інформацію про роботу банківських відділень можна знайти на їх офіційних сайтах, а 

щодо ситуації в банківському секторі загалом, то завжди актуальна інформація міститься на 

сайті Національного банку України [4]. 

Після шести місяців повномасштабного вторгнення росії на територію України банкіри 

назвали основні виклики та проблеми які їх очікують банківську систему. Одна з 

найголовніших це українці, які виїхали за кордон через війну. Загалом виділяють п'ять 

викликів:  

перший – це зниження доходів відносно витрат;  

другий – зростання частки непрацюючих кредитів;  

третій – для деяких банків, із часткою 15%, це залежність від рефінансування НБУ;  

четвертий – втрата персоналу або через мобілізацію, або через міграцію;  

п'ятий – масова міграція населення за кордон;  

шостий – законодавчі ініціативи, щоб вирішити проблеми позичальників за рахунок 

банків. Незважаючи на всі виклики національна асоціація банків України разом із банками 

відпрацьовують шляхи розвʼязання проблем, які нам створили [3]. 

Банкіри вважають, що відсутність частки населення негативно впливає на економічну 

активність і обʼєм операцій в Україні та перешкоджає фізичне відвідування відділення, коли 

це необхідно. Через високу облікову ставку банки виходять з рефінансування НБУ і 

ознайомлююься у підході в кредитуванні, щоб локалізувати ризики.  

Виходячи з розглянутого, ми можем сказати, що прийняті Постанови дозволили 

отримувати готівку не тільки в банкоматах, при цьому з початку війни були внесені зміни в 

Податковий кодекс України, що дозволело полегшити ситуацію для українців-позичальників 

під час війни та післявоєнного відновлення економіки. Також зміни передбачили звільнення 

від штрафів за прострочення кредитів. Незважаючи навіть на проблеми, які виникають у 

банківській системі, створюються умови для того, щоб ризики які нас чекають мінімізувати. 

Наша держава робить все можливе, щоб нам було краще в цей нелегкий для нас час, ми все 

вистоїмо і переможемо. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В 

УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
У сучасних умовах ринкової економіки в Україні діяльність господарських товариств 

та правове регулювання відносин їх учасників є пріоритетом для держави, оскільки 

господарські товариства доволі стрімко розвивають економіку країни та привертають 

зовнішні інвестиції в Україну. Нині у державі існує декілька видів господарських товариств. 

Першочерговим етапом створення товариства є вибір форми підприємницької діяльності. 

Тому, слід розуміти особливості кожної з форм діяльності. Метою дослідження є з‘ясування 

особливостей функціонування  товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в Україні. 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – це товариство, статутний капітал 

якого формується на основі пайової участі його членів, кожен із яких несе лише обмежену 

майнову відповідальність за зобов‘язаннями товариства, тобто відповідає лише в межах 

особистого внеску [1]. Дана форма передбачає виключно комерційну діяльність, тобто 

спрямовану на отримання прибутку від володіння майном, продажу товарів, виконання робіт 

або надання послуг. Юридична відповідальність учасників товариства за результати 

господарської діяльності пропорційна їх внескам. Створення товариств з обмеженою 

відповідальністю є поширеним явищем для відкриття свого бізнесу в Україні для іноземних 

компаній. Поясненням цього є наступні фактори: 

1. Учасники товариства не несуть відповідальність за обов‘язки компанії, вони 

відповідають за свої вклади. 

2. Обмежень на обрання діяльності немає, однак діяльність має бути в межах чинного 

законодавства. 

3. Товариство може бути створене однією особою, що значно полегшує умови 

створення. 

4. Учасниками ТОВ може бути невизначена кількість осіб. 

5. Мінімальний розмір статутного капіталу. 

6. Проста система управління. 

7. Можливість обрання будь-якої назви, але якої ще немає в Державному реєстрі. 

8. Можливість залучати інвесторів та кредиторів. 

9. Контроль за результатами діяльності виконавчого органу товариства здійснює 

ревізійна комісія [3]. 

Однак, існують недоліки товариства з обмеженою відповідальністю, до яких відносимо: 

– отримання прибутку у формі  дивідендів; 

– якщо один із членів товариства визнається банкротом, то його відповідальність 

розподіляється між іншими членами; 

– учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або 

більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників;  

– обов‘язкова наявність хоча б одного найманого працівника, за якого необхідно 

сплачувати податки та заробітну плату;  

– обов‘язкова наявність юридичної адреси;  

– відсутнє регулювання питань, щодо статусу осіб, які вчиняють протизаконні дії від 

імені ТОВ без права власності чи довіреності; 

– не має чіткої процедури внесення членами вкладів до статутного капіталу [4]. 
Вирішенням даних недоліків може бути впровадження змін в законодавстві України. 

Також, реєстрація для початківців в сфері бізнесу, як ФОП, що полегшить усі процедури 

законодавства на перших етапах. Питання з збанкрутілим членом товариства можна 
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випередити на етапі формування, а саме при укладанні корпоративного договору, додати 

пункт про не допуск певних осіб до Товариства.  

Однією із проблем товариства з обмеженою відповідальністю є закриття. До прикладу, 

фізична особа-підприємець може ухвалити рішення про закриття одноосібно. Закриття ТОВ 

є доволі складним та тривалим (від 6 місяців до 2-х років) процесом, що може потребувати 

додаткових витрат. Ліквідувати Товариство можна декількома способами, а саме: 

Продаж – це найпростіше закриття, але для цього необхідно підготувати весь пакет 

документів та витрат, а також засвідчити укладання договору купівлі-продажу в нотаріусі.  

Банкрутство – найскладніша юридична операція, яку використовують при накопиченні 

боргів, які не можливо погасити. 

Погоджене рішення власників ТОВ, яке вимагає, більше двадцяти п‘яти кроків для 

внесення інформації про припинення діяльності в реєстрі юридичних осіб [3; 4]. 

Вирішенням проблеми з ліквідацією Товариства є створення відділу, який 

займатиметься усіма операціями товариства з обмеженою відповідальністю, згідно з 

законодавством України. Головною метою створення даної структури є допомога особам, які 

бажають створити Товариство або вирішити питання уже існуючого ТОВ. Також відділ 

зможе надавати нотаріальну допомогу у вигляді підписання, створення та редагування 

документів, що значно спростить увесь процес для юридичної особи.  

Ще однією проблемою є відсутність чіткої процедури внесення членами вкладів до 

статутного капіталу. Вирішенням цього є лише детальніше опрацювання та узгодження  

положень з юристами та нотаріусами, згідно з якими, буде чітко вказано процедуру внесення 

вкладів, а також зазначено в яких випадках може змінюватись частка члена Товариства у 

статутному капіталі. Обов‘язковою умовою є закріплення даного нормативного документа в 

законодавстві України ( внесення змін до Господарського кодексу України, який регламентує 

господарську діяльність форм підприємництва).  

Отже, ТОВ є господарським товариством, що має статутний капітал, поділений на 

частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за 

своїми зобов‘язаннями тільки своїм майном. Товариство з обмеженою відповідальністю має 

як переваги, так і недоліки. Було запропоновано вирішення деяких недоліків, шляхом 

укладення корпоративних договорів, а також доцільно сформованої форми підприємства. 

Товариства з обмеженою відповідальністю є формою підприємництва, яка досить популярна 

для іноземних інвесторів та кредиторів, що дозволяє розширюватись Товариству. Розвиток 

діяльності вітчизняних ТОВ дозволить значно покращити діловий та інвестиційний клімат 

України, сприятиме стабілізації макроекономічної ситуації, забезпечить існуючим 

підприємствам додаткові можливості для збереження та підтримання виробництва та 

зайнятості, сприятиме розвитку та диверсифікації виробництва, створенню нових робочих 

місць. 
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ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
Сучасний стан лізингових відносин має складний характер розвитку та знаходиться на 

етапі удосконалення. Впроваджуючи нові методи залучення коштів на підприємство 

потрібно врахувати різні варіанти взаємодії між суб‘єктами та об‘єктами лізингу. Саме тому, 

вивчаючи фінансовий лізинг, в першу чергу слід з‘ясувати склад лізингу, його позитивні та 

негативні сторони. Важливе місце у розвитку економіки будь якої країни чи підприємства 

посідають фінансово-кредитні відносини. Лізинг є одним із ключових чинників та виступає 

неминучим шляхом для підвищення конкурентоспроможності ланцюга постачання основних 

засобів, а саме: обладнання для виробництва. Лізинг є винятковою формою інвестування для 

технічного переоснащення та модернізації виробництва. При цьому, як правило, фінансовий 

лізинг порівнюють з іншими формами фінансування підприємства, насамперед із 

традиційним банківським кредитуванням та самофінансуванням. 

Проблеми лізингових відносин та ефективне впровадження на підприємства 

фінансового лізингу вивчали такі науковці як: С. Глущенко,  В. Міщенко, О. Ляхова, Я. 

Онищук, Ю. Човнюк та ін. Однак дана тема є досить дискусійною, чим обумовлено її вибір.  

 Фінансовий лізинг – господарська операція, що здійснюється фізичною або 

юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом. З 

економічної сторони – це своєрідна форма кредитних відносин, у яких учасники оперують не 

коштами, а майном [1, с. 27].  

Головними складовими у фінансовому лізингу є лізингодавець та лізингоодержувач. 

Лізинг вважається фінансовим, якщо виконанні нище вказані умови, а саме: 

– об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75% 

його первісної вартості, а орендар зобов'язаний на підставі лізингового договору та протягом 

строку його дії придбати об'єкт лізингу з наступним переходом права власності від 

орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; 

– балансова (залишкова) вартість об'єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового 

договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25% первісної вартості 

ціни такого об'єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору; 

– сума лізингових платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості 

об'єкта лізингу або перевищує її; 

– майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням 

лізингоотримувача та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним 

іншими особами, крім лізингоотримувача, виходячи з його технологічних та якісних 

характеристик [2, с. 39]. 

За словами вітчизняних науковців ринок лізингових послуг має такі функції [1, с. 27]: 

− виробнича, яка забезпечення оперативне розв'язання проблем технічного 

переоснащення виробництво, забезпечуючи доступ підприємства до нової техніки й 

технологій; 

− фінансова, завдяки якій можна надавати основні фонди в користування на умови 

кредиту, а також використання податкові й амортизаційні пільги; 

− збутова, що має на меті стимулювати просування продукції й сприяти освоєнню 

нових сегментів [4, с. 18]. 

Фінансовий лізинг відноситься до перспективних фінансових інструментів, які 

традиційно є цікавими для ринку фінансів. Фінансовий лізинг через перелік проблем, а саме: 

політичних, соціальних, економічних, не сягнув значного розквіту. Трансформація 

української економіки супроводжувалась нестабільними тенденціями і не мала 

довготривалих та позитивних процесів. Тяжкі наслідки негативно позначались на діяльності 
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суб‘єктів господарювання. Даний процес значно відстав від світових темпів. Головною 

проблемою, що стримує розвиток нового напрямку кредитування підприємств є відсутність 

стимулюючих умов для розвитку фінансового лізингу та недосконалість вітчизняного 

законодавства [4, с.18]. 

На сьогодні Україна має слабкий розвиток інфраструктури ринку лізингових компаній; 

недостатню фінансову стійкість лізингодавців; нестабільна економічна ситуація; брак 

кваліфікованих спеціалістів; відсутність державної підтримки [1, с. 28]. Для кращого 

розвитку нового напрямку оновлення основних засобів, тобто, фінансового лізингу, слід 

створити сприятливі умови:  

− сформувати привабливий фінансовий клімат для іноземних лізингодавців;  

− прозорість операцій фінансовий установ;  

− створення пільг та податкових канікул;  

− впровадження лізингових схем фінансування різних секторів [1, с. 29].  

Дані напрямки допоможуть покращити залученню вітчизняних та зарубіжних 

лізингодавців до українського бізнесу. З орієнтацією на підтримку малого та середнього 

бізнесу лізинг стає чи не панацеєю для цих підприємств у заміні застарілого зношеного 

обладнання без вкладення значних початкових фінансових ресурсів, у результаті чого 

підприємство створює оптимальну структуру фінансового капіталу. 

Розвиваючи фінансовий лізинг економіка матиме такі позитивні аспекти:  

− можливість модернізувати основні засоби на виробництві;  

− отримати дороге та якісне устаткування;  

− вихід на міжнародні ринки та отримання нових технологій [4, с. 20]. 

Лізинг дозволить не тільки оновити основні фонди ряду провідних галузей 

промисловості, але й одночасно вирішити проблему фінансування цього процесу. Важливу 

роль у цьому відіграє міжнародний досвід застосування лізингу. Не вимагаючи від 

підприємств великих одноразових витрат власних коштів, лізинг разом з тим гарантує 

цілеспрямований розвиток фінансових ресурсів. Незважаючи на специфіку, лізинг у різних 

країнах світу об'єднують такі переваги, як: прискорена амортизація; податкові пільги; зручні 

схеми придбання основних засобів [2, с. 39]. Все це робить лізинг найбільш зручним і 

гнучким інструментом розвитку та розширення бізнесу  

Лізингова форма капіталовкладень сприяє орієнтації діяльності суб‘єктів 

господарювання на потреби виробництва, а лізинг як форма інвестицій сприяє розвитку 

ринкової інфраструктури та сприяє розширенню зовнішньоекономічних зв‘язків. Такий вид 

бізнесу вигідний державі, він допоможе розвитку малого та середнього бізнесу та призведе 

до багатьох позитивних змін в економіці країни. Для української економіки лізинговий 

бізнес має особливе значення, тому що сума лізингових операцій не враховується під час 

підрахунків національної заборгованості, і тим самим країна отримує додаткову можливість 

більш повно використати ліміти кредитної заборгованості, що встановлені Міжнародним 

валютним фондом для країн-позичальників [3, с.47]. 

Отже, фінансовий лізинг відіграє важливу роль у прискоренні відновлення основних 

засобів на підприємствах. Враховуючи, що це є сучасна форма кредитування для придбання 

техніки та обладнання, він є і ще головним складником підвищення 

конкурентоспроможності, що значно покращує імідж компанії. Лізинг є дієвим способом 

фінансування, найефективнішим інструментом, що сприяє розвитку виробництва.  
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АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
Під час будь-якої фінансово-господарської діяльності підприємства існує ймовірність 

виникнення кризи, що потребує впровадження антикризового управління. Сучасним 

підприємствам необхідно мати в своєму арсеналі дуже чітку, стабільну і перш за все 

перевірену антикризову програму, яка допоможе не тільки втриматися на плаву, але й 

допоможе зберегти фінансово-економічне зростання в будь-якій ситуації. 

Нині особливо актуальним є дослідження системи управління господарськими 

організаціями та виокремлення факторів, що визначають внутрішні та зовнішні загрози їх 

діяльності. Крім того, не можна ігнорувати природу цих загроз. Особливу увагу слід 

звернути на організаційно-правову форму, а також на працівників організації, яких необхідно 

постійно навчати переліку дій в таких ситуаціях. Завжди слід пам‘ятати, що проблема 

управління розвитком підприємства є складною та багатоаспектною, має багато комплексних 

проблем, які зумовлюють різні підходи до її вирішення. Одним із таких підходів є 

управління, засноване на вивченні циклічного характеру проблеми.  

Система антикризового управління підприємницькою діяльністю являє собою комплекс 

узгоджених елементів, які, взаємодіючи між собою, діагностують ознаки та прояви кризи, 

сприяють її подоланню, подальшому поверненню підприємницьких структур до стабільного 

функціонування та створюють необхідні умови для подолання негативного впливу зовнішніх 

та внутрішніх факторів на діяльність підприємств. До складових елементів антикризового 

управління належать: суб'єкт та об'єкт, мета, пріоритетні цілі та завдання, основні принципи, 

функції, методи та критерії оцінки ефективності проведення антикризових заходів [1, с. 47]. 

Визначення сутності антикризових явищ відповідальне завдання і для керівників 

організації, на перших етапах воно включає виявлення причин кризових явищ, проведення 

глибокого аналізу кризових явищ і реалізацію антикризової стратегії. Також слід врахувати, 

що вихід із кризи може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Також варто виключати 

виникнення нової, глибокої та тривалої кризи, тому кожна організація повинна чітко 

представити себе в складних ринкових відносинах, розробити стратегію подальшого 

розвитку, правильно оцінити фінансовий стан організації, виходячи з фінансових ресурсів і 

своєчасно приймати рішення антикризового характеру [3, с. 129]. 

Криза передбачає мобілізацію всіх ресурсів, реалізацію чітких антикризових заходів, 

які часто прив‘язані до термінів і вимагають прискореної реалізації, відтак доцільна 

злагоджена та чітка робота всіх рівнів управління та робочої групи. Наявність багатьох 

сторін, чиї інтереси можуть бути порушені внаслідок кризи в організації, та ризик 

поширення проблеми, з іншого боку, призводять до необхідності адміністративного 

антикризового управління. 

Управління антикризовою діяльністю можна визначити як передбачену законами та 

іншими правовими актами діяльність щодо прийняття антикризових рішень у кризовий 

період та здійснення внутрішнього управління організацією [1, с. 50]. 

В антикризовому управлінні особливу увагу слід приділяти вибору організацією 

напряму та стратегії подолання кризи. Перш за все, залежно від характеру антикризового 

управління зрозуміло, що вибір адекватного заходу для подолання кризи гарантуватиме 

відновлення «здорового» стану організації. Щоб уникнути небажаних наслідків, важливо 

пам‘ятати, що головною метою антикризового управління є якнайшвидший вихід із 

проблеми, і для реалізації цієї мети підприємство має підготувати спеціальний документ – 

антикризову програму.  

Антикризова програма – це спеціально підготовлений внутрішній документ, що містить 
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перелік основних заходів, які планується провести в організації, її структурних підрозділах і 

функціональних службах на систематичній основі для досягнення поставленої мети 

виведення організації з кризової ситуації [2, с. 17]. 

Мета антикризової програми вважається досягнутою, якщо зовнішні та внутрішні 

фінансові ресурси, організаційні та виробничо-технічні вдосконалення дозволяють 

підприємству вийти з кризи (нормалізувати виробничу діяльність) і забезпечити свою 

прибутковість і конкурентоспроможність.  

Кризова ситуація вважається успішно подоланою при:  

– глибокому аналізі причини ситуації;  

– постійному впровадженні заходів щодо підвищення культури управління компанією 

на практичному та стратегічному рівнях;  

– залученні співробітників до управління проблемами на всіх рівнях для забезпечення 

співпраці та зацікавленості [3]. 

Розглядаючи різноманітні антикризові заходи, які вживають сучасні підприємства, 

найпоширенішими та найважливішими можна назвати:  

1. Зменшення витрат, що є ефективним інструментом, за допомогою якого організація 

може стабілізувати своє фінансове становище. Для підвищення рентабельності продажів і 

подальшого збільшення грошового потоку необхідно скоротити витрати. У рамках цього 

заходу здійснюється суворий контроль за розподілом усіх статей видатків та виконанням 

встановлених нормативів. Такий підхід приносить відчутні результати, що дозволяє 

утримувати витрати компанії на певному рівні.  

2. Горизонтальна та вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція передбачає 

пошук можливостей співпраці з покупцями. Збільшення суми покупки дозволяє отримати 

знижки. Вертикальна інтеграція передбачає тісну співпрацю з основними постачальниками 

сировини і матеріалів, а також моніторинг вартості сировини, вихід на ринок нових 

потенційних постачальників [3, с. 132]. 

Отже, антикризове управління передбачає створення умов для стійкого функціонування 

підприємств на ринку у відповідь на будь-які економічні, політичні і соціальні перетворення 

в країні, розробка стратегічних альтернатив на основі прогнозування та передбачення 

розвитку ситуації, уникнення фінансових проблем та подолання загрози банкрутства з 

найменшими втратами, впровадження інноваційних змін у діяльність. Необхідно сформувати 

комплекс антикризових заходів у разі наявності в країні проблем економічного розвитку та 

негативного впливу нестабільного зовнішнього середовища на українські підприємства. При 

цьому антикризова діяльність має здійснюватися безперервно, як підсистема загальної 

діяльності підприємств та включати постійний моніторинг зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства; розробку заходів щодо зниження зовнішньої вразливості 

соціально-економічної системи організації; прогнозування кризи в організації; посилення 

внутрішньої гнучкості корпоративного менеджменту в кризових ситуаціях; формувати та 

використовувати плани на випадок управління у складних ситуаціях; термінове 

впровадження практичних антикризових заходів, запланованих у кризовий період; 

управління процесом виведення компанії з проблем і збитків. Вочевидь антикризова 

діяльність підприємства пов‘язана з аналізом, формування плану дій, його реалізацією та 

оцінкою ефективності задля подолання кризових явищ, які є необхідною частиною 

провадження діяльності в сучасних економічних умовах. 
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САМОФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Тема самофінансування підприємства актуальна, тому що фінансовий стан значно 

залежить від того, які кошти підприємство має у своєму розпорядженні і куди вони вкладені. 

Необхідність у власному капіталі зумовлена вимогами самофінансування підприємства. 

Тобто це є основою самостійності і незалежності підприємства. Тому потрібно знати 

переваги та недоліки фінансування, щоб у майбутньому не було непорозумінь і розуміти 

куди вкладати кошти. 

Проблемою є те, що формування фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і 

раціональне використання відбувається під впливом численних об‘єктивних і суб‘єктивних 

чинників, значну роль серед яких посідає самофінансування. 

Мета самофінансування полягає не в тому, щоб просто самостійно витратити певну 

суму коштів, а в тому, щоб отримати певний ефект, тому воно передбачає покриття витрат на 

розвиток виробництва за рахунок отриманого прибутку. Але є один момент, що 

фінансування діяльності лише за рахунок власних коштів не завжди вигідне для 

підприємства, тому що не кожен інвестор на постійній основі вкладати свій ресурс у 

підприємство. 

В умовах адміністративно-командної економіки самофінансування не реалізувалось як 

економічна категорія, оскільки принципи самофінансування, як і більшість показників 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, планувались централізовано і носили 

директивний характер. Як засвідчує історія, певні спроби впровадження самофінансування 

мали місце в умовах радянської економіки, і були пов‘язані із спробами впровадження 

повного господарського розрахунку. В рамках таких заходів підприємствам були розширені 

повноваження в складанні планів господарської і фінансової діяльності, оплати праці і 

розподілу прибутку, визначення асортименту та номенклатури продукції. Впроваджувались 

доплати за економію матеріальних ресурсів, нові форми планування і організації праці. 

Одночасно усе в більшій мірі ставало зрозумілим, що основною умовою впровадження і 

розвитку самофінансування є досягнення економічної самостійності та фінансової 

незалежності підприємств. 

У вітчизняній економічній літературі науковці трактують самофінансування як систему 

господарювання, за якої всі витрати (поточні, на просте і розширене відтворення) 

фінансуються із власних джерел, без залучення коштів державного бюджету. Частково ці 

витрати можуть покриватися за рахунок кредитів банку, але за умови погашення їх за 

рахунок власних коштів [2; 1]. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою самофінансування означає забезпечення 

інвестицій підприємств, фірм і компаній в основному за рахунок внутрішніх джерел 

нагромадження, амортизаційних відрахувань [4, с. 154]. 

У світовій економічній літературі, залежно від способу відображення прибутку в 

звітності, зокрема в балансі, виокремлюють: 

– приховане самофінансування; 

– відкрите самофінансування (тезаврація прибутку) [3, с. 125]. 

Відмінність в них у тому, що приховане самофінансування субʼєктів підприємництва 

здійснюється шляхом використання прихованого прибутку, а відкрите самофінансування 

(тезаврація прибутку) – це спрямування прибутку суб'єкта підприємництва на формування 

його власного капіталу з метою фінансування інвестиційної та операційної діяльності. 

Саме в період прихованого самофінансування створюються умови для «випадання» із 

обороту певної частини виробленої продукції чи наданих послуг до закінчення періоду 

прихованого самофінансування. В такій ситуації працівникам економічних служб, що 
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складають звітність, доводиться добре подумати над тим, як скласти ті чи інші форми 

звітності і звести баланс звітного періоду, оскільки випадіння частини доходів і витрат із тих 

чи інших форм звітності створює певні диспропорції в частині логічного формування форм 

бухгалтерської та фінансової звітності. 

Причинами, що зумовлюють виникнення прихованих резервів і прихованого 

самофінансування є: 

– небажання керівництва окремих підприємств своєчасно і в повній мірі сплачувати 

дивіденди, здійснювати преміальні доплати своїм працівникам і сплачувати подяки; 

– недооцінка ролі індексації основних засобів підприємства з боку фінансово-

економічних служб і можливі помилки фінансових служб підприємства при визначенні 

резервів майбутніх періодів; 

– відсутність систематичного аналізу фінансового та економічного стану підприємства, 

стану дебіторської та кредиторської заборгованості [2]. 

Основними перевагами самофінансування підприємства вважаємо: 

– залучені кошти не потрібно повертати та сплачувати винагороду за користування 

ними; 

– відсутність затрат при мобілізації коштів; 

– не доцільно надавати кредитне забезпечення; 

– підвищується фінансова незалежність та кредитоспроможність підприємства [4, с. 

156]. 

Недоліками самофінансування підприємства є: 

– на реінвестування спрямовується чистий прибуток, а тому він попередньо підлягає 

оподаткуванню; 

– самофінансування обмежено піддається можливості контролю за його здійсненням, 

при цьому знижуються вимоги до ефективного використання власних коштів суб'єктом 

підприємництва;  

– недоцільні (помилкові) інвестиції, які можуть призвести до зниження ефективності 

ринку капіталів у цілому; 

Вирішити проблеми самофінансування підприємства можливо за допомогою: 

– сучасних форм організації виробництва і стимулювання праці за методикою 

іноземних фірм; 

– введення оперативного планування та аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства на основі грошових потоків; 

– залучення у виробництво сучасні основи маркетингу та менеджменту; 

– вдосконалення системи оподаткування з метою спрощення методик, прозорості та 

зручності застосування [1, с. 63]. 

Отож, стан самофінансування є важливим, тому що це міра забезпеченості 

підприємства необхідними фінансовими ресурсами та ступінь раціональності їхнього 

розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності, своєчасного проведення 

грошових розрахунків за своїми обов‘язками. Самофінансування, звичайно ж має свої 

переваги та недоліки, потрібно знати як з цим працювати. Особливу увагу науковці 

приділяють вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства. 

 

Список використаних джерел: 

1. Багацька К.В. Самофінансування як критерію ефективності діяльності 

підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2019. №1. С. 59-64.  

2. Гринь А.О. Самофінансування підприємства: механізм реалізації в умовах 

відкритої та прихованої форм. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/81.pdf  

3. Чумаченко М.Г. Дослідження теоретичних, методологічних і прикладних проблем 

самофінансування підприємства. Фінанси України. 2020. № 11. С. 123-128.  

4. Ширягіна О.Є. Значення самофінансування підприємств. Вісник Технологічного 

університету Поділля. Економічні науки. Ч. 2, Т. 1. 2020. С. 152-157. 



183 

 

Крижанська А.Ю., здобувач 

фахової передвищої освіти 

Науковий керівник: Нечипоренко Т.Д., к.е.н. 

Вінницький технічний фаховий коледж 

 

РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ  ТА БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Неможливо заперечити факт, що залучення іноземного капіталу відіграє велику роль у 

функціонуванні та розвитку банківськоі системи та економіки краіни загалом. 

Розвиток банківської системи України до фінансової кризи, яка охопила вітчизняну 

банківську систему, супроводжувався суттєвим зростанням частки іноземного капіталу та 

посиленням позицій іноземних банківських установ у державі. Активне проникнення 

іноземного капіталу у вітчизняний банківський сектор принесло в собі як позитивні наслідки 

в короткостроковому періоді, так і певні ризики, які вже спричинили неконтрольовані 

наслідки для банківської системи України та можуть призвести до зміни її структури.  

Існує декілька шляхів входження іноземного капіталу до банківської системи України. 

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», іноземний банк має 

право на відкриття філії в Україні [3]. Також, відповідно до чинного законодавства, існують 

ще два шляхи проникнення іноземних банків на вітчизняний банківський ринок: купівля 

функціонуючого українського банку та заснування власного дочірнього банку. Необхідно 

відмітити, що найбільш поширеним та економічно доцільним шляхом проникнення 

іноземних банків на вітчизняний банківський ринок залишається придбання діючих банків, 

які мають своїх клієнтів, займають деяку нішу на кредитному та депозитному ринках та 

мають розвинуту мережу філій за територією України. 

Іноземні інвестиції – це всі види цінностей, що вкладаються безпосередньо іноземними 

інвесторами в об‘єкти підприємницької та інші види діяльності з метою одержання прибутку 

(доходу) або досягнення соціального ефекту [2]. 

Іноземні інвестори – суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території 

України, а саме: 

– юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство 

України; 

– фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на території 

України і не обмежені у дієздатності; 

– іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; 

– інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до 

законодавства України [1]. 

Головна мета входження іноземного інвестора в банківську систему іншої краіни – 

отримання прибутку. Саме тому органи влади мають контролювати, щоб вплив іноземного 

банку не знижував стіикість банківськоі системи. 

Особливості режиму іноземного інвестування на території України встановив Закон 

України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР [1]. 

Положення цього Закону врегульовують відносини, зокрема, щодо державних гарантій 

захисту іноземних інвестицій, державної реєстрації та контролю за здійсненням інвестицій, 

діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, розгляду спорів тощо. Нині прямі 

іноземні інвестиціі (ПІІ) є стабільним джерелом надходжень капіталу.  

Розвитку іноземного інвестування сприяли такі чинники, як поява міжнародних 

корпораціи, що можуть забезпечити вільне переміщення капіталу, транснаціоналізація 

економічних процесів у світі, розвиток глобального фінансового ринку, завдяки чому 

стрімко зростає значення и цінність іноземних інвестиціи. Крім того, слід врахувати 

стабільність макроекономічних показників розвинутих краін, поглиблення процесу 

міжнародного поділу праці, міжнародну виробничу и науково-технічну кооперацію, а також 

зародження інтеграціиних об‘єднань, що посилюють міжнародну кооперацію та співпрацю. 
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Частка іноземних інвестиціи у структурі ВВП Украіни упродовж останніх років була 

порівняно незначною та коливалася в межах 3-5%, що підтверджує проблемність залучення 

фінансових ресурсів з-за кордону в національну економіку [2]. 

Сьогодні важко уявити будь-яку сферу діяльності людства без участі банківськоі 

системи, тому від іі розвитку, потужності, стіикості залежить розвиток усіх економічних 

процесів краіни. Роль банків є головною в організаціі грошово-кредитних відносин серед 

усіх фінансових інститутів. Адже саме банк може виконувати усю сукупність операціи 

пов‘язаних з залученням, розміщенням, інвестуванням, зберіганням коштів, випуском цінних 

паперів тощо. 

По своіи суті банки – це установи, діяльність яких пов‘язана на формуванні власного 

прибутку та капіталу на основі залучених ресурсів, адже самі вони ніякого матеріального 

продукту не створюють, іх прибуток залежить від заощаджень населення, доходів 

корпоративних клієнтів, обсягів ВВП краіни та маси інших показників. В цьому и 

проявляється взаємозалежність та взаємодія банківськоі системи та економіки краіни. 

Важливо, щоб вітчизняна банківська система складалась виключно з надіиних банків. 

Неприпустимою є ситуація, коли банк створюється лише на короткии термін для виконання 

певних завдань, провадять свою діяльність в супротив чинному законодавству тощо [3]. 

За допомогою банківськоі системи відбувається перелив грошових ресурсів між усіма 

господарюючими суб‘єктами, що дозволяє безперервно працювати усім ланкам 

національного господарства. Привабливість вітчизняного ринку банківських послуг 

пояснювалася інтересом до ненасиченого ринку банківських послуг, а також можливістю 

отримання іноземними банками більш високої норми прибутку (через високий рівень 

ризикованості інвестицій), ніж у розвинених країнах. 

На нашу думку, серед основних переваг, що мотивували іноземні банки проникати на 

вітчизняний банківський ринок, можна виділити отримання ринкових переваг за рахунок 

місткості вітчизняного ринку банківських послуг і перспектив його розширення, низьку 

конкуренцію, слабкість національних банків та приваблива дохідність банківських операцій. 

Для банківської системи України входження іноземних гравців на вітчизняний 

банківський ринок означало приплив нового капіталу та нових технологій. Виділимо 

наступні переваги присутності іноземних банків в Україні до початку світової фінансової 

кризи: 

─ посилення конкуренції на ринку банківських послуг; 

─ прискорення впровадження новітніх банківських технологій в банках; 

─ зростання обсягів кредитних ресурсів; 

─ залучення в економіку закордонних інвестиційних ресурсів [2; 3]. 

Збільшення присутності нерезидентів відбувалося одночасно з ростом основних 

показників діяльності банківської системи України, таких як зареєстрований статутний 

капітал, власний капітал, чисті активи, зобов‘язання 

Отже, всі переваги присутності іноземних банків в Україні переросли в недоліки в 

умовах світової фінансової кризи, так як посилення конкуренції на ринку банківських 

послуг, на нашу думку, призвело не стільки до поліпшення організаційного та фінансового 

менеджменту банків, скільки до гонитви вітчизняними банками за отриманням більшого 

прибутку; зростання обсягів кредитних ресурсів відбувалося не тільки за рахунок збільшення 

депозитної бази, а й за рахунок збільшення зовнішнього боргу країни через залучення 

закордонних інвестиційних ресурсів від іноземних інвесторів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В БІЗНЕСІ 
Поглиблення глобалізації економічних відносин у світі, автоматизація бізнес-процесів, 

широке використання цифрових технологій та інструментів, змінюють усталені підходи і 

традиційні моделі до ведення бізнесу. На межі технологічних інновацій нового покоління 

монетарної політики перебуває сьогодні криптовалюта. Розвиток всіх цифрових фінансових 

активів, і зокрема криптовалюти, останніми роками викликає чималий інтерес.  

Криптовалюта – це певний різновид цифрової валюти, облік якої виконується  

децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі [2, с. 82]. У 

науковій літературі наводиться зазначається, що криптовалюта – це цифрові гроші, засновані 

на технології блокчейн. Блокчейн є системою електронного реєстру, в якій записуються всі 

транзакції в блоки [1]. Взламати цю систему майже неможливо, адже учасників системи 

дуже багато і договоритися з кожним із них про якусь махінацію неможливо. До того ж 

кожна операція завіряється деяким підписом того хто її здійснив, тому її надійність є 

підтвердженою.  

Український економіст Єрмошенко М.М. стверджує, що криптовалюта за своїм 

призначенням нічим не відрізняється від інших платіжних систем, так як дозволяє продавати 

і купувати товари та послуги. Принципова відмінність криптовалюти від інших платіжних 

засобів полягає в способі випуску (емісії) платіжних одиниць і організації системи їх 

зберігання й проведення платежів [3]. Криптовалюти не регулюються і не випускаються 

жодним органом влади, є децентралізованими та призначені для використання через 

Інтернет. Ними керують однорангові мережі комп‘ютерів, на яких запущено спеціальне 

програмне забезпечення з відкритим кодом. По суті, криптовалюта – це альтернатива 

традиційним фізичним грошам, що випускаються урядом. 

У світі на сьогодні існує понад 18 тисяч видів криптовалют і підприємці  

використовують їх для різних призначень. Головними критеріями для них є: 

– невідворотність транзакцій; 

– можливість перевіряти їх валідність; 

– складність обчислень з прогнозованою швидкістю [4]. 

Першою і найпопулярнішою криптовалютою у світі є Bitcoin, який не перебуває під 

контролем центрального банку, але дозволяє проводити операції анонімно і з мінімальними 

витратами [2]. Bitcoin становить близько 60% загальної капіталізації криптовалют (більше 

1700 млрд. доларів США в березні 2021 року), то решта 40% складається з великої кількості 

різнорідних продуктів [2; 4]. Окремі види криптовалют можна порівняти з високо-

технологічними активами, що дозволяють виконувати смарт-контракти (автоматичне 

виконання в блокчейнах угод, попередньо оформлених між учасниками мережі). Їх 

застосування різноманітне: швидко розвивається ринок ―децентралізованих фінансів‖ 

(позичення та запозичення криптовалюти, генерація деривативів, подібних до тих, що 

торгуються на традиційних ринках тощо), відеоігри, онлайн-ставки, а також використання у 

відповідності реальній економіці, наприклад, сертифікація ланцюгів поставок або торгівля 

зеленою енергією. Найважливішим засобом у цій категорії є Ethereum, друга за величиною 

криптовалюта з ринковою капіталізацією 206 млрд. доларів США. Третьою категорією 

криптовалюти є ―стейблкойни‖, цифрові активи, які зберігають фіксовану вартість відносно 

традиційних валют [4]. 

Біткоїн чудово підходить для зберігання, а ось лайткоїн навпаки, для транзакцій. У 

кожної валюти свій блокчейн і структура, що дозволяє кожному користувачу підібрати 

валюту під свою операцію. Одиниця криптовалюти – це код, який народжується в результаті 

складних комп‘ютерних математичних обчислень [2]. 
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Основні принципи криптовалюти це анонімність і відкритість системи, адже визначити 

власника криптовалюти майже неможливо і кожен охочий може відстежувати транзакції, 

тобто переміщення криптовалюти, однак на безпеку це ніяк не відіб'ється. Одна з дуже 

важливих особливостей криптовалюти – це децентралізованість. Децентралізація мереж 

криптовалют робить їх стійкими до відключення або цензури. Зручність полягає в тому, щоб 

вивести з ладу централізовану мережу, вам просто потрібно вивести з ладу головний сервер, 

а  децентралізовані мережі вивести з ладу майже нереально.  

Якби база даних банку була стерта разом із резервними копіями, було б дуже складно 

визначити інформацію по балансах користувачів. У криптовалюті, ноди зберігають копію 

бази даних. Кожна фактично діє як власний сервер і спокійно зберігає всі дані в загальній 

базі, а через те, що серверів безліч то й інформацію відновити буде дуже легко. Окремі ноди 

можуть перейти в автономний режим, але їх вузли й раніше зможуть отримувати інформацію 

від інших нод. Таким чином, криптовалюти працюють 24 години на добу, кожного року, 

вони дозволяють передавати вартість у будь-яку точку земної кулі без втручання 

посередників. 

Міжнародним платіжним інструментом досі залишається долар США. Однак для 

багатьох підприємців більш привабливою для інвестиції є криптовалюта. Фахівці радять у 

2022 р. інвестувати в різну криптовалюту, але на цей час ситуація у світі не дуже стабільна, 

тому немає однозначної впевненості в стабільності цієї валюти. І навіть при таких умовах 

бізнесмени обирають криптовалюту. 

Перевагами використання криптовалют вважаємо: надійність, стабільність, 

доступність, валюта не піддається інфляції, операції швидко здійснюються, все анонімно та 

можна здійснювати оплати без посередників.  

Бізнес вийде на новий рівень, адже всі операції прискорюються у три рази. Бізнесменам 

не будуть потрібні посередники й адвокати, також комісія за всі послуги мізерна.  

Більшість криптовалют не можуть бути піддані інфляції, тому вони ідеально підходять 

для зберігання. З цього можна отримати величезний плюс, адже власник підприємства 

зберігає свої кошти не в банках, де вони можуть бути піданні знеціненню, а в безпечному 

онлайн гаманцеві де коштами ніхто не користується і шанс того що ціна на стабільну 

криптовалюту впаде не такий великий, як з грошима. Крім того, хорошою перспективою є те, 

що в Україні криптовалюта не оподатковується. Кошти переведені в криптовалюту можна 

переводити в усі точки світу. Окрім цього обмеження щодо величини транзакції теж немає, 

єдине обмеження, щодо криптовалют, яке залежить лише від самої криптовалюти це 

кількість всіх операцій за певні проміжки часу, зазвичай за хвилину. Вочевидь онлайн 

валюту обмеження банків обходить стороною і підприємствам буде зручніше користуватися 

нею ніж валютою якою керують банки. Криптовалютою керує алгоритм, який не залежить 

від можливостей банку. 

Отже, криптовалюта є не тільки ціллю для інвестування, але й досить хорошим 

інструментом, який у деяких випадках кращий і зручніший грошей.  
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ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Актуальність. Частка надходжень від туристичного збору до ВВП певної країни 

залежить, по-перше, від репутації цієї країни в сфері надання туристичних послуг, а, по-

друге, від особливостей податкового законодавства. З часом туристична галузь 

перетворилася на потужну систему генерації доходів – так, наразі існують держави, в яких 

частка туристичних доходів перевищує 10% (наприклад, Іспанія). Хоча в структурі ВВП 

України частка надходжень від туристичного збору не перевищує відсотка [1], однак, беручи 

до уваги курс на децентралізацію [2], навіть такий обсяг сприятиме розширенню фінансових 

можливостей об‘єднаних територіальних громад. А тому обрана тема є доволі актуальною. В 

сфері досліджень особливостей функціонування туристичної сфери працювали такі науковці, 

як І. Криховський, А. Кузишин, В. Кифяк, І. Січка, Н. Луцька тощо, а в сфері дослідження 

проблематики оподаткування туристичного сектору – Ф. Крисоватий, О. Розметова, П. 

Мельник, Т. Чижова, С. Мельниченко, А. Калінічев тощо.  

Постановка проблеми. На думку автора, туристичний сектор будь-якої країни може 

бути представлений у вигляді системи, складовими якої є наступні елементи: туристична 

інфраструктура (рекреаційні, митні, розважальні, лікувально-оздоровчі, культурні, 

гастрономічні, спортивні об‘єкти, об‘єкти розміщення тощо), законодавча регуляція 

діяльності туристичної інфраструктури та туристичний імідж держави. В умовах сучасності 

зовнішнім чинником впливу на цю систему виступає глобалізація, а внутрішнім – процес 

децентралізації влади. Головним завданням цієї роботи є аналіз особливостей туристичного 

збору як основного увиразнювача законодавчого регулювання туристичного сектору, 

дослідження міжнародного досвіду справляння туристичного збору та перспектив його 

впровадження в Україні, а також оцінка впливу явищ глобалізації та децентралізації влади на 

розвиток туристичного сектору України.  

Результати дослідження. Для спрощення процесу подальшого аналізу уявімо 

сукупний дохід від справляння туристичного збору у вигляді цільової функції, аргументами 

якої є кількість туристів, сукупна кількість днів їхнього проживання в місцях, визначених в 

підпункті 286.5.1 ПКУ [3], а також ставка збору (визначена в підпункті 268.3.1 ПКУ [3]). З 

точки зору децентралізації основне завдання об‘єднаних територіальних громад – шляхом 

маніпуляції факторами впливу на кількість туристів максимізувати цільову функцію; подібне 

завдання повинна виконувати і держава –  однак шляхом маніпуляції ставкою збору та 

особливостями податкового законодавства, враховуючи тенденції глобалізації. І об‘єднані 

територіальні громади, і держава повинні орієнтуватися на логічний ланцюг прирощення 

цільової функції: покращення туристичної привабливості держави (з точки зору туристичної 

інфраструктури та зручності справляння туристичного податку) – збільшення кількості 

туристів – збільшення бази оподаткування – збільшення сукупного доходу від справляння 

туристичного збору. Надалі буде подано аналіз саме особливостей туристичного збору та 

шляхів його оптимізації, оскільки вона може бути здійснена виключно шляхом втручання з 

боку держави, тоді як регуляція туристичної інфраструктури здійснюється за економічними 

законами врівноваження попиту та пропозиції без потреби регуляції з боку держави.  

По-перше, слід зауважити, що в статті 268 Податкового кодексу України не визначені 

такі елементи збору, як об‘єкт оподаткування, порядок обчислення збору та строки подання 

звітності [4]. Така ситуація створює передумови для виникнення законодавчого вакууму в 

процесі справляння збору. По-друге, нечітким є податковий статус осіб, що прибули в 

лікувально-профілактичні заклади [5]; необґрунтоване звільнення від сплати збору 
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юридичних осіб, перелік яких подано в позиції «є» підпункту 268.2.2 ПКУ [3]; поділ туризму 

на внутрішній та в‘їзний; необхідність сплати туристичного збору особою, яка перебувала на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці менше доби (оскільки відсутня 

прив‘язка збору до тривалості перебування). Питання також виникають щодо підпункту 

286.6.1 ПКУ [3], який забороняє повторне справляння збору з платника збору «за один і той 

самий період перебування … на території однієї адміністративно-територіальної одиниці». 

Уявімо, що турист зранку зареєструвався в готелі А, але увечері вирішив змінити місце 

проживання на готель Б. Вирішення подібної ситуації ПКУ не передбачено. Особливо 

обтяжливою є процедура повернення надміру сплачених коштів податковим агентом 

платникові збору в разі дострокового залишення ним місця перебування, визначена в 

підпункті 268.6.3 ПКУ [3]. Дослідниця К. Недоступ вважає, що також можлива розбіжність 

між сумою туристичного збору, отриманої податковим агентом та сплаченої платником 

збору, при розрахунку податкового зобов‘язання з туристичного збору в І розділі додатка до 

податкової декларації. Причиною тому є різний підхід до заокруглення чисел [4]. 

Вищезгадані недоліки негативно впливають на міжнародну репутацію України як 

туристичного об‘єкта, а також перешкоджають максимізації цільової функції доходу від 

справляння туристичного збору. Дослідниця К. Недоступ вважає, що необхідне доповнення 

таблиці І додатку до податкової декларації новим рядком, який містить ставку збору в грн на 

добу в розрізі виду туризму (внутрішнього та в‘їзного) [4].  Професорка С. Мельниченко 

переконана, що взагалі необхідно відмовитися від диференціації туризму на внутрішній та 

зовнішній на законодавчому рівні, оскільки це сприяє дискримінації туристів та падінню 

престижу держави [6]. Також задля оптимізації процесу справляння збору важливим є аналіз 

міжнародного досвіду. По-перше, слід відмовитися від прив‘язки ставки туристичного збору 

до рівня мінімальної заробітної плати (підпункт 268.3.1 ПКУ [3]), адже такий підхід взагалі 

відсутній в податковій практиці країн ЄС. Набагато доцільнішим з точки зору практики та 

позитивного міжнародного досвіду є встановлення туристичного збору як відсотку від 

вартості проживання [6] (в такий підхід уже автоматично закладена диференціація відносно 

фінансових можливостей та статусу платника збору, оскільки, зазвичай, в‘їзні туристи готові 

обирати послуги вищого цінового сегменту, аніж вітчизняні). По-друге, в Податковому 

кодексі України не визначено способи сплати туристичного збору. К. Недоступ вважає, що 

для вирішення цієї проблеми можливе переформатування фіскальних касових та касових 

чеків, а також квитанцій оплати за проживання: додавання реквізиту, де визначено розмір 

туристичного збору [4]. Про можливості цифровізації процесу справляння туристичного 

збору свідчить приріст в 2022 році доходів міста Умані майже на 5,7 млн грн (порівняно з 

обсягами збору в 2021 році, які становили 3,9 млн грн) під час паломництва хасидів, 

пов‘язаного з їхнім національним святом Рош ха-Шана. Основною причиною такого росту є 

встановлення терміналів для автоматичної сплати суми збору [7]. Подібна ситуація також 

свідчить про вплив глобалізації на приріст доходів місцевих бюджетів. По-третє, слід 

відмовитися не лише від диференціації видів туризму, а й від диференціації ставок збору, які 

можуть коливатися в межах від 0 до 5% для в‘їзних туристів та від 0 до 0,5 % – для 

внутрішніх залежно від рішення місцевих органів влади (підпункт 268.3.1 ПКУ [3]). Розмір 

ставки повинен бути або твердим, або ж змінюватися в залежності від особливостей місця 

проживання, а не встановлюватися в довільному розмірі залежно від преференцій органів 

місцевої влади. Так, наприклад, в Болгарії ставка туристичного збору становить 3€ для дітей 

(до 13 років) та 6€ – для дорослих; базою ж оподаткування виступає вартість розміщення в 

готелі. В Угорщині ставка туристичного збору становить 1,7€ за день з особи для туристів 

віком від 18 років, а базою оподаткування є вартість ночівлі (в Будапешті ставка – 4%). В 

Греції розмір ставки коливається в межах від 1,5 до 4€ залежно від місця проживання 

(апартаменти, студія, готель тощо); базою оподаткування знову ж таки виступає вартість 

ночівлі в усіх видах будівлі, крім кемпінгів [8]. По-четверте, слід змінити базу 

оподаткування з розміру мінімальної заробітної плати на вартість всього періоду 
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проживання. По-п‘яте, слід скасувати сплату туристичного збору податковим агентом 

авансовими внесками щомісяця [6]. 

Висновки. Туристичний збір слід розглядати як частину туристичної системи держави. 

Основне завдання органів місцевої влади та держави з точки зору туристичного сектору – 

максимізація сукупного доходу від справляння туристичного збору. З цією метою слід не 

лише покращувати туристичний імідж нашої держави, але й оптимізувати податкове 

законодавство. Зокрема слід провести корегування таблиці І розділу додатку до податкової 

декларації, відмовитися від прив‘язки ставки туристичного збору до рівня мінімальної 

заробітної плати, розробити зручний механізм оплати туристичного збору, відмовитися не 

лише від диференціації видів туризму, а й від диференціації ставок збору, змінити базу 

оподаткування з розміру мінімальної заробітної плати на вартість всього періоду 

проживання, скасувати сплату туристичного збору податковим агентом авансовими 

внесками щомісяця. Подібні заходи зможуть підняти рівень доходів від туристичної сфери в 

умовах децентралізації та глобалізації. Ігнорування ж наявних проблем є небажаним, а з 

точки зору Розпорядження Кабінету Міністрів щодо розвитку туристичної галузі до 2026 

року [9] – абсолютно неприпустимим. 
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КРИЗОВИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ 

ВПЛИВУ 
В сучасних умовах страхування є провідним сектором економіки, адже воно допомагає 

акумулювати заощадження у вигляді страхових премій та перетворювати їх на інвестиції. З 

огляду на надскладні політичні та економічні умови в нашій країні важливим є питання 
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забезпечення захисту всіх учасників господарської діяльності від можливих загроз та 

негативних факторів. Під час будь-якого кризового періоду, ринок фінансових послуг зазнає 

деяких змін. Суб‘єкти повинні пристосуватись до сучасної ситуації та приймати рішення, які 

сприятимуть їх розвитку не лише під час кризи, але й у майбутньому. Вивчення та аналіз 

факторів впливу на успішне функціонування страхового ринку загалом та на діяльність 

страхових компаній  є актуальним будь-коли, адже це допомагає виявити існуючі загрози і 

можливості для страхового ринку.  

Страхова індустрія - це особливе соціально-економічна середовище, певна сфера 

фінансових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується 

пропозиція та попит [1]. Страховий ринок можна розглядати в декількох варіаціях: як форму 

організації грошових відносин щодо формування та розподілу страхового фонду для 

забезпечення страхового захисту населення; сукупність страхових організацій (страховиків), 

які беруть участь у наданні відповідних страхових послуг. Підсумовуючи можна 

стверджувати, що  страховий ринок - це повноцінна складова фінансового ринку, місце, де 

продаються та купуються страхові продукти. А її провідною ланкою є страхова компанія, 

функціонування якої у структурі фінансового ринку відбувається в рамках фінансової 

системи, як на партнерських умовах, так і в умовах конкуренції. 

Якщо заглибитись більш детальніше у структуру страхової індустрії, то можна 

стверджувати, що вона складається з великої кількості компонентів, таких як  страхові 

компанії, страхувальники, страхові посередники, об‘єднання страхувальників  організацій, 

страхові продукти, експерти з оцінки страхових ризиків та збитків, інституцій державного 

регулювання і т.д. Всі ці компоненти є повноправними учасниками страхової індустрії та 

виконують свої функції.  

Страховий ринок та відповідно страхові компанії  відносяться до ринку фінансових 

послуг, а отже знаходяться в системі забезпечення фінансової безпеки держави. В свою 

чергу, фінансова безпека страхової індустрії залежить  від багатьох об‘єктивних і 

суб‘єктивних, а також внутрішніх і зовнішніх чинників; оцінюється фінансовою 

результативністю та продуктивністю в розрізі своєї діяльності [1]. 

Будь яка кризова ситуація чи подія впливає на діяльність страхових компаній та 

повинна бути врахована ними з метою формування позитивного фінансового результату та 

захисту населення країни. Аналізуючи сучасний стан ринку страхових послуг та спираючись 

на статистичні дані, можна підкреслити, що він залишається одним з найбільш 

капіталізованих серед інших небанківських фінансових ринків. 

Станом на 1 вересня 2022 року на ринку працює 140 страховиків, 13 з яких – компанії зі 

страхування життя. З початку війни з ринку пішло 5 страховиків-учасників сегменту non-life. 

Трьом страховикам ліцензії були анульовані, в результаті регулятивної діяльності, а  один 

страховик добровільно залишив ринок. Згідно з даними Національного банку України щодо 

національних активів та страхових резервів, загальний обсяг активів страховиків порівняно з 

початком року, тобто до початку військової агресії з боку РФ майже не змінився і становить 

65,7 млрд грн. Не зменшився також  розмір прийнятних активів та   сформованих страхових 

резервів  (36,6 млрд грн). Протягом дії воєнного стану страховики те тільки не зменшили, але 

й наростили обсяги ліквідних активів – з 14,9 млрд грн до 17,2 млрд грн. [2]. 

Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення. Так, станом на 31грудня 

2021 року порівняно з аналогічною датою 2020 року кількість компаній зменшилась на 55. 

З іншого боку, тенденція до зменшення кількості страховиків на ринку України має 

позитивне значення відповідно до факту, що велика частина страхових організацій не 

володіє достатніми розмірами активів та страхового фонду грошових коштів, що призводить 

до ризику невідшкодування збитків страхувальнику. Звуження чисельності страхових 

компаній призводить до витіснення підприємств, що нездатні виконувати фінансові 

зобов‘язання [3]. 

Детальна динаміка кількості страхових компаній у розрізі їх видів за 2018–2022 роки 

наведена в таблиці нижче.  
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Кількість 

страхових 

компаній 

Станом на  

31 грудня 

2018 року 

Станом на 

31 грудня 

2019 року 

Станом на 31 

грудня 2020 

року 

Станом на 

31 грудня 

2021 року 

Станом на 

01 березня  

2022 року 

Станом на 01  

вересня 2022 

року 

Загальна 

кількість 

281 233 210 155 145 140 

зокрема, 

СК ―non-

life‖ 

250 210 190 142 129 127 

зокрема, 

СК ―Life‖ 

30 23 20 20 13 13 

Динаміка кількості страхованих компаній  Україні за 2018-вересень 2022 року  

Примітка:  складено автором на основі даних [4]. 

На діяльність страхових компаній суттєвий вплив здійснюють розвиток цифрових 

технологій. З ціллю полегшення процесів та механізмів вони активно користуються такими 

технологіями, як автоматизація, хмарна обробка даних, чат-боти, технології із частинами 

штучного інтелекту. В наслідок стрімкому розвитку цифрових технологій в останні роки 

споживач опинився в більш вигідному становищі, бо навчився користуватись великим 

обсягом інформації та самостійно знаходити необхідні дані. Тому значно більше 

потенційних клієнтів одержали змогу набути страхові поліси на сайті страхової компанії.  

Головним чинником, що вплинув в 2020 році на життя всіх країн, в т.ч. України, стала 

пандемія COVID-19. Наприкінці 2019 року відбувся початок в Китаї, а далі коронавірус 

поширився далеко за межі країни. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони 

здоров'я оголосила пандемію коронавірусу COVID-19, як відомо, вірус, станом на 27 вересня 

2020 року вразив понад 32,9 млн осіб по всьому світу [5]. У квітні 2020 року набула чинності 

Постанова Кабінету Міністрів України ―Про затвердження Порядку використання коштів 

фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками‖ від 22 квітня 2020 року №302. В цій Постанові передбачено 

виділення коштів не лише на заходи, які спрямовуються на запобігання виникненню та 

поширенню, ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, але й на надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду 

загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 

поворотній або безповоротній основі та інша грошова допомога деяким громадянам [6]. 

Серед факторів, які мають беззаперечний та системний вплив на діяльність страховий 

компаній та страхової індустрії в цілому можна виділити наступні: політичні, соціальні, 

економічні та технологічні фактори.  

Розглянемо детальніше суть кожного фактору впливу. Політичні передбачають 

співпрацю з органами державної влади, підтримуюча регулятивна політика, підтримка 

проєктів на рівні держави та їх реалізація;  мінімальний тиск влади на діяльність страхових 

компаній та надання пільг; соціальне партнерство з органами державної влади. 

Під соціальними мається на увазі надання фінансових послуг високої якості; 

збільшення рівня довіри населення до страхових компаній; зацікавленість працівників у 

своєму результаті діяльності;  збільшення відповідальності працівників. 

Економічні – це  додаткове залучення клієнтів на основі інноваційної діяльності; вчасне 

реагування на економічні зміни за рахунок мобільного командного управління; покращення 

показників діяльності страхових компаній та заощадження коштів; покращення іміджевих 

позицій страхових компаній серед населення. 

Економічні - використання інноваційних фінансових технологій, які заощаджують 

фінансові ресурси; економія часу при виконанні традиційних операцій; створення нових 

можливостей щодо відкриття страхових програм; зміна організаційного стилю в управлінні 

компанією;  налагодження комунікаційних зв‘язків зовнішнього та внутрішнього середовища 
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страхової компанії за рахунок мобільності, інформаційності та  вчасного реагування на 

зміни. 

В той же час розвиток страхового ринку стримує низка таких проблем, які необхідно 

подолати для конкурентоспроможного успішного функціонування: несприятлива економічна 

та політична ситуація в країні; недосконала нормативно-правова база; брак фінансового 

забезпечення населення; недостатня довіра населення до страхових компаній та невисокий 

рівень володіння інформацією про стан та можливості страхового ринку; недостатній рівень 

забезпеченості страхових вкладень; відсутність потрібної кількості кваліфікованих фахівців 

у цій галузі; інфляція; падіння національної валюти;  невідповідність ролі та місця 

страхування завданням, які стоять перед Україною в сучасних умовах формування ринкової 

економіки; невідповідність стану страхового ринку сучасним тенденціям розвитку світового 

страхового ринку. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що страховий ринок України є 

однією з найміцніших галузей економіки та перебуває на етапі розвитку та інтеграції у 

світовий простір. Незважаючи на деякі здобутки, він характеризується недоліками, наявність 

яких показує перспективи розвитку, а отже, потенціал для України. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ФОРМИ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах ринкової економіки економіки України до ринкових відносин підвищуються 

самостійність, економічна та юридична відповідальність підприємств, розширюються їх 

права у фінансово-економічній діяльності. При цьому суттєво зростає значення фінансової 

стійкості суб'єктів господарювання, а це значно збільшує роль своєчасного та якісного 

аналізу фінансового стану підприємств, тобто аналізу наявності, розміщення та 

використання грошових засобів, сприяє продуктивному пошуку шляхів підвищення та 

зміцнення фінансової стабільності. 

https://new.bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-pidbiv-pidsumki-roboti-strahovogo-rinku-u-pershomu--pivrichchi-2022-roku
https://new.bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-pidbiv-pidsumki-roboti-strahovogo-rinku-u-pershomu--pivrichchi-2022-roku
http://www.forinsurer.com.ua/
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Фінансовий стан систематично і всебічно оцінюється з використанням різних методів, 

прийомів та методик аналізу. Для того, щоб прийняти рішення, необхідно проаналізувати 

забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення і 

використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з 

партнерами. За допомогою оцінки цих показників керівники здійснюють планування та 

контроль, покращують і вдосконалюють напрямки своєї діяльності. 

Схематично аналіз фінансового стану підприємства зображено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема аналізу фінансового становища підприємства та його вплив на прийняття 

управлінських рішень 

 

Головними джерелами інформації служать дані фінансової звітності. Зокрема, 

фінансовий стан визначається такими елементами економічної діяльності підприємства [5]: 

• прибутковість (рентабельність) роботи - співвідношення прибутку з вкладеними 

коштами; ефективність використання власних коштів; 

• оптимальність розподілу прибутку, що залишається після сплати податків і 

обов'язкових відрахувань; 

• наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів) не нижче 

мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації 

продукції; 

• раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і позичених); 

• платоспроможність – міра покриття запозичених коштів; 

• ліквідність – здатність розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями за 

рахунок наявних активів, що можуть бути використані для погашення боргів. 

У ході еволюції підприємницької діяльності інформація, сформована у процесі ведення 

управлінського обліку, призначена відповідати на запити системы управления, так як 

основною ціллю цього обліку є підготовка даних для прийняття управлінських рішень 

(оперативних, тактичних, стратегічних) (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема підготовки інформації в системі управлінського обліку 

 

Тут розглядається проведення фінансового аналізу, що обов‘язково відноситься до 

визначення ефективності прийняття рішень, при вирішенні якої також можуть бути використані 

можливості табличного редактора Excel, наприклад, завантаження як вихідної інформації, 

форм фінансової звітності Ф № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) та Ф № 2 «Звіт про 

фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід). 

Отже, якість прийняття рішень залежить від видів і форм інформаційного забезпечення, 

які розкривають операції і процеси підприємницької діяльності. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЛЬ У ФІНАНСОВІЙ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
Управління комунікаціями проекту фінансової реструктуризації (управління 

взаємодією, інформаційними зв'язками) – управлінська функція, спрямована на забезпечення 

своєчасного збирання, генерації, розподілу та збереження необхідної проектної інформації 

[1]. 

Ефективність використання інформаційних технологій великою мірою визначається 

вибором методологічного підходу до забезпечення реструктуризації. Перший підхід 

базується на послідовному зборі, обробці та формуванні регламентованої, обов'язкової для 

користувачів інформації. Причому обсяги та структура інформації визначаються 

керівництвом для всіх ланок управління, тобто без урахування стратегічних та поточних 

потреб конкретних користувачів. Другий підхід ґрунтується на чітко визначених 

замовленнях на конкретну інформацію. Відповідно до параметрів замовленої інформації 

підбираються механізм її формування та відповідна інформаційна технологія (табл. 1) [2 – 3]. 

Безперечно, для стратегічної фінансової реструктуризації виняткове значення має своєчасна 

зовнішня інформація про ринкові зміни. 

 

Таблиця 1 

Етапи стратегічного фінансового реструктурування 
Стратегічне прогнозування 

Аналіз і оцінка 

можливих цілей 

розвитку 

реструктурованого 

підприємства 

Нова стратегічна 

направленість 

діяльності 

підприємства 

(конкурентна 

позиція) 

Формування заходів по 

реалізації можливостей і 

послабленню загроз 

кожного із можливих 

варіантів 

реструктуризації 

Оцінка 

необхідних 

витрат і ресурсів 

Стратегічне планування 

Заходи щодо 

подолання бар‘єрів 

стратегічного 

планування 

Вибір моделі 

стратегічного 

планування 

Розробка змісту і 

структури стратегічного 

планування 

підприємства 

Визначення 

планових 

показників 

Адаптація структур 

Вибір структури у 

відповідності зі 

стратегією 

реструктуризації 

Аналітична оцінка 

реакції структури і її 

коригування 

Організація розвитку 

окремих сфер діяльності 

Фінансова 

оцінка реалізації 

стратегічних 

планів і програм 

Адаптація процесів 

Оптимізація основних процесів 

реструктуризації 

Оптимізація другорядних процесів 

реструктуризації 

Створення інформаційних технологій для користувачів 

 

 

Системний проект будується під назвою моделі «То-Ве», де включається 

функціональна та інформаційна модель майбутньої системи відповідно до вимог замовника, 

а також технічне завдання на створення інформаційної системи [4 – 5]. 
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Рис. 1. Застосування програмних продуктів під час реструктуризації діяльності підприємства 
 

Навіть якщо реструктуризація підприємства безпосередньо не спрямована на зміну 

інформаційної системи, у будь-якому випадку зміна організаційної структури, бізнес-

процесів, організаційної культури або системи цілей та стратегій підприємства доводитиме 

до необхідності серйозної зміни існуючої системи інформаційних процесів. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
Слід зазначити ряд невирішених питань, характерних для кожного виду управління. 

Зокрема, в них досліджується розвиток підприємства, а, як відомо, при цьому необхідно мати 

систему, яка б регулювала його економічний стан. 

Отже, для нормальної діяльності підприємства повинні бути чітко встановлені і 

дотримані взаємозв‘язки складових (елементів) організаційної структури підприємства 

стосовно матеріально-технічного забезпечення і встановлених форм взаємодії (кооперації). А 

ця взаємодія повинна удосконалюватися і відповідати змінам, які стосуються виробничого 

процесу в розрізі знарядь праці, предметів праці і самої людської праці. І це все формує 

функціональну службу управління на підприємстві. 

Саме від діяльності функціональних служб на підприємстві і залежить  ефективність 

його системи управління. 

Підприємства, об'єднання підприємств та організацій, наприклад, споживчі товариства 

та їх спілки, є організаційно-економічними системами. Кожна така система складається з 

двох частин: суб'єкта та об'єкта управління. 

Взагалі організаційна структура звичайна підприємства має такий вигляд (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Приклад звичайної організаційної структури підприємств 

 

Об'єкт управління – це насамперед колектив працівників підприємства, організації. До 

об'єкта управління на підприємствах та організаціях відносяться також матеріальні, 

фінансові та трудові ресурси. 

Суб'єкт управління представлений органом управління-апаратом управлінських 

працівників та керівників (правлінням). У споживчих товариствах та споживспілках до 
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суб'єкта належать і органи кооперативного самоврядування – комісії, збори, поради. 

Суб'єкт та об'єкт управління функціонують на основі обміну інформацією, на основі 

чого протікає процес управління. 

Обмін інформацією між суб'єктом та об'єктом, управління здійснюється по каналах 

прямого та зворотного зв'язку (рис. 2). Суб'єкт управління на основі отримання та аналізу 

інформації про перебіг господарської діяльності приймає рішення, що забезпечують вплив на 

об'єкт управління. Основні змінні підприємства, які потребують уваги керівництва, це цілі, 

структура, завдання, технологія та люди. Всі ці елементи становлять внутрішнє середовище 

підприємства. Загалом, ланцюги кожного підприємства (організації) включають 

перетворення ресурсів для досягнення результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Процес функціонування системи управління підприємства 

 

Основні ресурси підприємства - це люди (трудові ресурси), сировина, товари, гроші, 

технологія та інформація. Кооперативні підприємства зосереджені на реалізації товарів та 

послуг у рамках специфічних обмежень – за витратами та одержуваного прибутку. Це 

завдання відбито у таких цілях як рентабельність (прибутковість). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структурна схема основних видів управління на підприємстві 
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підприємство. Структура підприємства є логічним співвідношенням функціональних зон і 

рівнів управління, що використовуються для досягнення цілей. В основі структури 

підприємства лежить горизонтальний і вертикальний поділ праці, і робота чітко ділиться і по 

горизонталі і по вертикалі. Це потребує координації спільної праці. 

Якщо керівництво не створює відповідного механізму координації, люди не зможуть 

виконати роботу, і тоді не буде досягнуто мети підприємства. 

На рис. 3 показано схему управління громадським виробництвом. У ній об'єктом 

управління є система, що реалізує процеси перетворення матеріалів та енергії, а керуюча 

система здійснює процеси обробки інформації, що забезпечують планування та управління 

суспільним виробництвом. 

Входами служить зовнішня інформація про потреби суспільства та соціально-політичні 

умови його здійснення та розвитку, а також інформація про стан входів і виходів системи 

суспільного виробництва та процеси, що протікають у ній. Звітно-статистична інформація 

надходить у керуючу систему з інформаційних каналів зворотного зв'язку. 

Зовнішня інформація щодо системи визначає цілі, поставлені суспільством перед 

виробництвом, та оцінює її ефективність. 

Функціонування системи управління може створити різноманітні джерела ефектів, що 

визначають ефективність системи. Кожен із ефектів може мати реальний чи потенційний 

характер. Реальними, зазвичай, є економічні види ефектів. Інші види ефектів несуть 

переважно, у собі лише потенційний економічний ефект. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ  

СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Ефективність використання інформаційної системи, зокрема – інформаційних 

технологій, більшою мірою визначається вибором методологічного підходу до забезпечення 

реструктуризації, зокрема, фінансової. А застосування нової інформаційної системи на 

підприємстві є основою науково обгрунтованої та підтвердженої практикою послідовності за 

допомогою програмних інструментів, системного і діагностичного аналізу, аналізу чинників 

ризику, елементів маркетингової організації, розробки концепцій та структури корпоративної 

https://opac.library.vn.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%86.%20%D0%90.
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бази даних. 

Інформаційні технології слід розглядати як форму взаємозв'язку між специфічним 

типом явища (процесу) та пізнавальними та обчислювальними можливостями користувача, 

його здатністю використовувати інформацію в управлінських рішеннях. Тому розробка та 

відтворення певних правил та процедур сприятимуть підвищенню ефективності управління. 

Такими завданнями, на нашу думку, є: 

1. Визначення інформаційних потреб стратегічної фінансової реструктуризації - типу та 

обсягів інформації, необхідної для проведення комплексу дій, спрямованих на підвищення 

ринкової вартості акціонерного товариства, збільшення доходу акціонерів, формування та 

безперервне зростання конкурентоспроможності підприємства. 

2. Розробка раціональної технології збору, обробки, використання та зберігання 

інформації щодо нарощування конкурентних переваг та підвищення ефективності 

виробництва підприємства під час його реструктуризації. 

3. Використання прийомів ризик-менеджменту (диверсифікація, об'єднання ризиків або 

страхування, розподіл ризику, пошук додаткової інформації) з метою запобігання або 

зменшення негативного ефекту від використання недостовірної інформації. 

4. Формування умов обов'язкового використання необхідної інформації для ухвалення 

стратегічних рішень на підприємстві під час проведення реструктуризації. 

Таблиця 1 

Характеристика діяльності підприємства за умови функціонування АСУП 

Параметр Після впровадження АСУП До впровадження АСУП 

Стратегія 

управління 

Ріст масштабів виробництва 

або хоча би збереження їх на 

основі власних можливостей 

Ринкова переорієнтація, адаптація до зовнішніх 

факторів, орієнтація на використання інформації 

про зовнішні умови 

Цілі і 

завдання 

Чітко визначені, у певній 

мірі структуровані цілі і 

завдання на довгостроковий 

період 

Концентрація уваги на збір і використання банків 

стратегічної інформації, на основі чого 

визначаються зміст і послідовність дій по 

реалізації стратегічного реструктурування, 

знижується невизначеність ситуації, віддається 

перевага цілям розвитку 

Механізм 

управління 

Жорстке планування, 

регламентація функцій 

управління, контроль за 

всіма видами діяльності 

Використання системного, ситуаційного і 

цільового підходів, своєчасне виявлення проблем, 

інновативний стиль управління, генерування 

нових рішень на основі інформаційного 

забезпечення 

 

В умовах ринкової економіки підприємства виходять із замкнутої техніко-економічної 

системи та включаються у відкриту соціально-економічну систему. З цим пов'язані 

кардинальні зміни цілей, завдань та стратегії, докорінне перетворення механізму управління 

(табл. 1). 

На підставі практичного досвіду декількох підприємств слід стверджувати, що 

інформаційне забезпечення означає збирання та обробку вихідних даних про внутрішнє 

середовище підприємства (характеристика його матеріально-технічної бази, технологій, 

фінансового стану, динаміки показників господарської діяльності та ін.). І на підставі цього 

отриману інформацію керівництво на підприємстві використовує цю інформацію найчастіше 

як основу для стратегічного чи поточного планування, спираючись на тенденції минулих 

періодів та потенційні можливості підприємства. 

Цим і ґрунтується АСУ (автоматизована система управління), що охоплює у собі 

оперативне керування виробництвом; організацію матеріально-технічного постачання та 

збуту готової продукції техніко-економічне планування, бухгалтерський облік, 

обслуговування та технічну підготовку виробництва. 

З цим пов'язані кардинальні зміни цілей – шляхом постійної реструктуризації, тобто 
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постійних перетворень внутрі підприємства, у супроводі із завданнями та стратегіями, 

докорінному удосконаленню механізмів управління та ін. – все це спрямовано на досягнення 

максимальної ефективності операційних процесів. 

Тому слід зазначити, що ефективність використання інформаційної системи, зокрема – 

інформаційних технологій, більшою мірою визначається вибором методологічного підходу, 

особливо тоді, коли на підприємстві здійснюється реструктуризація, зокрема операційних 

процесів. В результаті чого виникає необхідність розробки та впровадження нової 

інформаційної системи на підприємстві під час його реструктуризації. А основою цього є 

науково обгрунтована та підтверджена практика діяльності підприємства за допомогою 

програмних інструментів, систематизації і діагностики, оцінки ризиків, елементів 

маркетингової організації, розробки концепцій та структури корпоративної бази даних. 

 

Список використаних джерел: 

1. Верес О.М., Катренко А.В., Пасічник В.В. Технології підтримки процесів прийняття 

рішень : підруч. для студ. ВНЗ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. 

Львів : Новий Світ-2000, 2018. 568 с. 

2. Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. Моделі інтегрованих комп'ютерних систем 

управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій : 

монографія; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. Вінниця : Твори, 2020. 

427 с. 

3. Глушко С. В., Шайкан А. В. Управлінські інформаційні системи : навч. посіб. Львів : 

Магнолія 2006, 2017. 320 с. 

4. Голубєв В.Ю. Ефективність. Для тих хто працює з інформацією. Вид. 2-ге, зі 

змінами. Тернопіль : Мандрівець, 2020. 160 с. 
 

 

Ковальчук А.Ю., Лисюк О.М., бакалаври 

Науковий керівник: д.держ.упр., доцент 

професор кафедри менеджменту, маркетингу 

та підприємництва Іванюта П.В. 
Вінницький кооперативний інститут 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЯК БАЗА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Кінцевим продуктом управлінської діяльності, її основою є рішення керівника, тобто 

вибір ним найкращого варіанту дій із багатьох можливих. Реалізація цілей будь-якого 

організаційного формування забезпечується шляхом прийняття і виконання численних 

рішень, від якості яких значною мірою залежить ефективність використання ресурсів. 

Управлінські рішення приймаються керівництвом на основі аналізу минулого та 

можливого майбутнього розвитку подій у його господарській діяльності. Рішення є 

процесом, який реалізується суб‘єктом управління і визначає дії, спрямовані на вирішення 

поставленого завдання в даній фактичній чи запроектованій ситуації. 

Управлінські рішення слід розглядати у трьох аспектах: 

1) вид діяльності, яка відбувається в керуючій системі й пов‘язана з підготовкою, 

знаходженням, вибором та прийняттям певних варіантів дій; 

2) варіант впливу керуючої системи на керовану (в такому розумінні управлінське 

рішення являє собою опис передбачуваного впливу керуючої системи на керовану); 

3) організаційно-практична діяльність керівника у керованій системі. 

Виділяють три основні функції управлінських рішень (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Функції управлінських рішень та їх характеристика 

Функція Характеристика 

Скеровуюча Будь-яке рішення розробляють, виходячи з певної стратегії управління 

соціально-економічною системою, організацією чи підприємством з 

урахуванням довгострокової перспективи. Виходячи зі стратегічної лінії 

розвитку, у рішенні ставиться конкретне завдання, яке потрібно виконати 

в певний строк. При цьому найкращих результатів досягають у тих 

випадках, коли поставлене завдання забезпечує реалізацію принципу: те, 

що вигідно підприємству, має бути вигідним і окремому працівнику 

Координуюча 

(узгодження) 

Управлінське рішення визначає місце кожної ланки, підрозділу, 

працівника у вирішенні поставлених завдань, погоджує та взаємно 

пов‘язує їх дії та необхідні ресурси в часі і просторі. Таким чином, 

функція координації та узгодження у поєднанні з іншими заходами 

покликана забезпечувати чітку узгодженість дій всього трудового 

колективу, ритмічність виконання виробничої програми 

Мобілізуюча 

(стимулююча) 

Зміст цієї функції полягає у забезпеченні найбільш повної активізації 

окремих виконавців чи трудових колективів для досягнення 

сформульованих у рішенні цілей 

Найпоширенішим експертним методом є метод Дельфі, який за більш, ніж 40-річну 

історію набув різних інтерпретацій та сфер застосування, зокрема й для розробки прогнозів 

(рис. 1). 

Приймаючи управлінське рішення, необхідно забезпечувати наявність усіх розглянутих 

функцій. Недооцінка ролі будь-якої з них на практиці призводить до нерозуміння цілей та 

завдань, які поставлені перед конкретними колективами, неузгодженостей в діях, 

безініціативності, а також порушення трудової дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Принципова схема використання методу Дельфі при розробці сценарію розвитку подій 

Прийняття рішення щодо дослідження певної проблеми 

Формування групи експертів за 

критеріями: 

- репрезентативність вибірки; 

Формування мети 

проведення 

Проведення опитування експертів 
Розробка анкети для 

опитування 

Частково 

відповідають Ні 

Так 

Результати 

відповідають 

поставленій меті? 

Обробка результатів опитування 

Доведення 

результатів 

до 

Через n 

циклів 

проведення 

опитування 

за 

неможливост

і зведення 
Оформлення отриманих результатів 

Розробка сценаріїв тенденцій розвитку системи (об‘єкта прогнозування), що 

досліджується 
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Управлінські рішення приймаються керівництвом на основі аналізу минулого та 

можливого майбутнього розвитку подій у його господарській діяльності. Цим і є ситуаційне 

управління на підприємстві, що грунтується оперативним прийняттям управлінських рішень 

- виходячи з наявної ситуації, обставин, подій у виробництві й на ринку продукції, 

пов‘язаних із розвитком економіки та можливих зовнішніх умов. Тут ширше враховуються 

умови розвитку підприємства, а також порушуються питання господарського спрямування - 

як погляд на перспективу та усунення негативних проявів, що можуть з'являтися у 

повсякденній діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
У цілому економічна стійкість підприємства визначається ефективністю виробничої і 

комерційної (збутової) діяльності підприємства, оскільки, щоб мати фінансові ресурси для 

відновлення матеріальних чинників виробництва, а також розширеного відтворення робочої 

сили, підприємство повинне нарощувати обсяги виробництва, покращувати якість продукції, 

знижувати її собівартість і утримувати міцні конкурентні позиції на ринку. 

В ринкових умовах суттєвішим є для кожного кожного господарюючого суб‘єкта є 

результативність та успіх, що грунтують доцільність його існування, обраний кращий 

напрям діяльності, вірно сформована стратегія, яка приносить очікувані плоди та оправдовує 

вкладені кошти. Тобто, досягнення підприємством власної мети свідчать про його здатність 

виживати та утримувати здобуті провідні позиції на ринку. 

Але основою досягнень підприємства є вміння знаходити і узагальнювати 

характеристики його власної діяльності та порівнювати з характеристиками діяльності інших 

підприємств, щоб у подальшому усвідомлювати можливості досягнення мети і отримання 

результатів. Тому виникає необхідність в дослідженні загальних та властивих характеристик, 

які застосовуються в управлінні підприємством і водночас виділенні чинників, які сприяють 

досягненню поставленої мети в процесі господарської діяльності. 

Так само доцільно зазначити, що важливими показниками фінансової стійкості є 

показники ефективності і рентабельності. Підприємство вважається ефективним і 

рентабельним, якщо прибутки від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати 

виробництва і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для нормального 

функціонування підприємства [1]. 

Тому показники економічної ефективності і стійкості слід розділити на дві групи: 

загальноекономічні та фінансові. Якщо перша група показників характеризує динаміку 

обсягів виробництва і реалізації продукції, фінансовий результат і продуктивність 

виробничих чинників, то друга – відображає фінансовий стан підприємства (таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Система показників оцінювання економічної ефективності та стійкості підприємств 

Групи показників 

Загальноекономічні Фінансові 

Обсяги виробництва і реалізації продукції Фінансових результатів 

Витрати виробництва, ціноутворення Платоспроможності 

Фінансовий результат діяльності 

Продуктивність чинників виробництва Ділової активності і рентабельності 

 

Загальноекономічні показники характеризують передумови стійкості розвитку 

підприємства на основі ефективного використання всіх чинників виробництва і забезпечення 

умов досягнення високих фінансових результатів (таблиця 2). 

Це означає, коли загальноекономічні показники економічної ефективності перебувають 

у динамічній рівновазі – зростає виробництво, виручка від реалізації продукції і прибуток, – 

то можна бути впевненим у фінансовій стійкості підриємства як здатності до нормального 

функціонування і розвитку, що відображаються фінансовими показниками. 

 

 

Таблиця 2 

Загальноекономічні показники ефективності і стійкості підприємства 

Назва показників Коротка характеристика Оцінка 

Обсяги виробництва 

продукції в динаміці 

(результат) 

Відображають ступінь 

ритмічності і зростання 

виробництва продукції 

підприємства 

Зростання показників обсягу 

в динаміці, темп зростання 

більше ніж 100% 

Виручка від реалізації 

продукції (результат) 

Характеризує процес 

надходження виручки і рівень 

попиту на продукцію 

Зростання показників обсягу 

в динаміці, темп зростання 

більше ніж 100% 

Витрати виробництва і 

збуту продукції 

(витрати, чинник) 

Відображають динаміку зміни 

собівартості продукції, 

включаючи витрати обігу 

Темпи зростання витрат не 

повинні випереджати темпи 

зростання обсягів 

виробництва і виручки 

Ціноутворення 

(чинник, результат) 

Характеризує відношення попиту 

і пропозиції на продукцію, а 

також умови міжгалузевого 

обміну і конкуренції 

Рівень цін забезпечує 

відшкодування витрат на 

виробництво продуктивних 

чинників 

Фінансовий результат 

діяльності 

підприємства – 

прибуток (результат) 

Відображає можливості 

підприємства щодо збільшення 

(або зменшення) розмірів 

власного капіталу і зростання 

виробництва 

Зростання показників обсягу 

в динаміці, темп зростання 

більше ніж 100% 

 

Організація діяльності підприємства згідно запропонованого процесу, на наш погляд, 

забезпечить; осмислену систему управління, яка полягає у визначенні результатів в 

оперативному керуванні та контролі; облік – у поєднанні із особливостями стану як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища; прогнозування виникнення проблем шляхом 

постійного моніторингу стану зовнішнього середовища; здійснення поточного контролю; 

визначення відповідності певних ресурсів обраним напрямам діяльності; оцінку кінцевих 

результатів. 

Виходячи із сутності економічних категорій успішної діяльності підприємства, а також 

керуючись основами реалізації дієвого та результативного підходів до управління 
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підприємством, пропонуємо сформувати процес забезпечення економічних категорій 

«ефективності» та результативності» функціонування суб'єктів господарювання за умов 

ринкового механізму. 
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК 

СТАБІЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Повномасштабна війна, яку розв‘язала Росія на території України, має катастрофічні 

наслідки для вітчизняної промисловості. 

Українська промисловість втратила понад 8,1 млрд дол. через повномасштабну війну. 

422 підприємства повністю або частково зруйновані. Активи металургійної галузі зруйновані 

майже повністю. Згідно з методологією PDNA Світового банку, станом на 1 липня загальна 

вартість завданих промисловості збитків оцінюється у 8,1 млрд дол., що становить майже 

4,1% ВВП країни у 2021 році, 6,3% загальних активів і вражаючі 24,9% сукупного розміру 

власного капіталу в усіх промислових підсекторах України станом на 3 квартал 2021 року. 

Іншими словами, під загрозою знаходиться майже чверть інвестицій у сектор, оскільки 

значна кількість активів наразі знищена. Найбільше збитків завдано приватному сектору – 

5,35 млрд дол. США (66,3% від загальної суми); решту – державному сектору. Більшість 

підприємств повністю зруйновані й потребують відновлення з нуля (64,9% або 5,3 млрд дол. 

США)[1]. 

Найактуальнішими загрозами виробничій безпеці в цій сфері є такі. 

1.Пришвидшення темпів деіндустріалізації економіки внаслідок невпинного зменшення 

в ній ролі промисловості.   

2.Критичне скорочення промислового виробництва внаслідок припинення роботи 

та/або фізичного знищення промислових потужностей, насамперед у східних і південних 

областях України, порушення виробничих зв‘язків.  

3.Утрата ключових сегментів на внутрішньому й зовнішньому ринках промислової 

продукції через зниження конкурентних позицій вітчизняних виробників унаслідок 

збільшення виробничих і логістичних витрат.  

4.Примітивізація промислового виробництва внаслідок значного переважання в його 

структурі часток низькотехнологічної та сировинної продукції. 

https://www.gfdrr.org/en/publication/post-disaster-needs-assessments-guidelines-volume-b-12
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5.Посилення залежності внутрішнього ринку України від імпорту промислової 

продукції. 

6. Погіршення динаміки інвестиційних процесів у промисловості [2]. 

Незважаючи на війну, харчова промисловість України  залишається флагманом  

вітчизняної промисловості. 

До харчової промисловості належать понад 40 підгалузей, основними серед яких є: 

цукрова, олійно-жирова, хлібопекарська, кондитерська, молочна, м‘ясна, рибна, виноробна 

тощо. Промислове виробництво широкого асортименту харчових продуктів в Україні 

здійснюють понад 5000 підприємств. Щорічно прямі іноземні інвестиції в галузь становили 

близько 3 млрд дол. (понад 25 % від загальних прямих іноземних інвестицій 

у промисловість країни) [3]. 

 Підприємства харчової промисловості  через війну також  зазнали чималих   втрат. 

Зокрема, багато підприємств зруйновано фізично, в окремих пошкоджено виробничі 

потужності, інші втратили  кваліфікований персонал, що через війну  полишив  і роботу, і 

дім, аби зберегти життя.  

Так, наприклад, Тростянецька кондитерська фабрика, що належить компанії "Монделіс 

Україна" (виробляла такі відомі бренди: Milka, "Корона" та ін.), була повністю зруйнована, а 

завод Coca-Cola в Київській області став мішенню для ворожих обстрілів, внаслідок чого 

було пошкоджено виробниче обладнання. 

Найбільший виробник солі в Україні   підприємство «Артемсіль» розташоване у м. 

Соледар, що на Донеччині , через бойові дії  призупинило  виробництво.  

Логістика  постачання, виробництва та збуту - поламана, в результаті чого 

відвантаження продукції з підприємств та складів стало неможливим. Заблоковано морські 

шляхи експорту, а автомобільний та залізничний транспорт не вирішують проблеми у 

повному обсязі. 

Крім того, багато українських підприємств, навіть якщо не зазнали фізичних 

руйнувань, постраждали економічно і були змушені скоротити виробництво, або й взагалі 

поставити усі бізнес-процеси на паузу через порушені логістичні ланцюги, нестачу сировини 

та робочої сили й неможливість працювати у звичному режимі.  

Разом з тим, харчова промисловість демонструє відносну впевненість та стійкість 

порівняно з  іншими видами промисловості. Галузі, які забезпечують базові потреби 

населення, мають  попит  як у країні, так і поза її межами. 

Згідно з результатами опитування ІЕД, саме виробники продуктів харчування 

найчастіше працюють на сто та більше відсотків потужності порівняно з довоєнним 

періодом, зокрема, 18% підприємств станом на вересень. Харчова галузь найкраще зберігає 

свій потужний потенціал і годує не лише громадян, а й економіку країни під час війни.  

Станом на вересень сумарно 62% підприємств харчової промисловості працювали на 

майже повній (75–99%) або повній і вище потужності порівняно з довоєнним. Це найвищий 

показник разом із легкою промисловістю. При цьому лише менш як 5% опитаних узагалі не 

працювали або працювали на менш як 25% потужності. Таким чином, роль харчової 

промисловості сьогодні ще більше посилює вагу агропромислового комплексу для 

української економіки на тлі падіння металургії, машинобудування, виробництва 

будівельних матеріалів та інших галузей. 

Харчова галузь також добре реалізує свій експортний потенціал. Станом на вересень 

кожне друге підприємство галузі (53%) повідомляє, що не припиняло експортувати взагалі. 

Водночас лише 15% експортерів харчової промисловості не змогли відновити експортну 

діяльність (16% на рівні країни) [4]. 

Серед позитивних тенденцій можна відзначити зростання обсягів експорту товарів 

українського виробництва, які мають суттєву додану вартість. Вперше цього року Україна 

експортувала більше 10 тис. тонн борошна за місяць. У вересні виробники експортували 

кондитерських виробів з шоколаду на суму 15,1 млн. доларів (+34,2% до серпня), з борошна 

на 14,3 млн. доларів (+4,7%) і з цукру на 13,1 млн. доларів (+7,8%). 

https://vue.gov.ua/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vue.gov.ua/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://harch.tech/2022/05/28/artemsil-3/


207 

 

Також зростання обсягів переробки в структурі експорту демонструє молочна 

продукція. У серпні і вересні цього року ми експортували більше 1 тис. тонн сирів, хоча у 

вересні 2021 експорт складав всього 637 тонн. Також майже в три рази зріс обсяг експорту 

вершкового масла – якщо у вересні 2021 року ми експортували 710 тонн масла, то у вересні 

2022 року – 1 960 тонн (в серпні 2022 року - 2 136 тонн) [5]. 

Під час воєнного стану та в період досягнення рівня безпеки, достатнього для 

потужного інвестування у відбудову та структурну модернізацію  підприємств харчової 

промисловості, важливим є сприяння стабільній роботі наявного  сегменту  підприємств 

харчової промисловості. А саме, релокація підприємств із регіонів з високим ризиком 

активних воєнних дій,  оптимізація  логістичного забезпечення, кредитна  підтримка для 

відновлення виробництв у безпечніших регіонах, пошук  альтернативних шляхів 

транспортування експорту , навчання  персоналу та  його психологічна підтримка. 

Гарантуватиме стійкий розвиток вітчизняної харчової промисловості у середньо- та 

довгостроковому періоді  подолання визначених загроз виробничій безпеці. Дана галузь 

надасть можливість не лише відновити внутрішнє виробництво, забезпечити робочими 

місцями трудові ресурси, а й запобігти надмірній інфляції, погіршенню 

зовнішньоторговельного балансу, зниженню податкових надходжень до бюджетів різних 

рівнів. 

Отже, забезпечення повноцінної роботи сектору харчової  промисловості  треба 

розглядати як один із ключових чинників  стабільності та безпеки  економіки України  у 

воєнний та післявоєнний час. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
Повсякденна діяльність підприємства, що налаштована на результативність, 

ефективність, конкурентоспроможність, залежить від постійних процесів прийняття рішень. 

Саме прийняття рішень є напрямком досягнення цілей і завдань, орієнтирами для досягнення 

таких показників, як обсяги виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

внесення і економія витрат, зростання продуктивності праці, удосконалення, оновлення і 

осучаснення матеріально-технічного забезпечення та ін. 

Отже, прийняття управлінських рішень є важливим процесом господарської діяльності 

https://voxukraine.org/authors/markiyan-moroz/
https://voxukraine.org/authors/yevgeniya-bondarenko/
https://zn.ua/ukr/promyshliennost/jak-ukrajinska-promislovist-dolaje-vojenni-vikliki.html
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для його стабільності і розвитку, на чому тримається те, що відбувається на кожному 

підприємстві. 

На рис. 1 розкрита наочна схема процесу виробітку і прийняття рішення. Згідно цього 

функцію управління слід відобразити у вигляді процесу, який являє собою комплекс послідовних 

дій: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Наочна схема процесу виробітку і прийняття рішень 

 

1. Формулювання проблеми, що являє собою вияснення факту виникнення проблеми, і 

викликає необхідність виробітку і прийняття рішення, спрямованого на її ліквідацію, тобто – 

це означає постановку завдання. 

2. Вивчення і класифікація проблеми, що полягає у порівнянні її з існуючим досвідом, а 

саме: класифікація проблеми, визначення ступеня її новизни і аналіз її «невизначеності». 

3. Виробіток процесу вирішення проблеми, що може представлятися як вибір шляху і 

методів її вирішення, тобто відповідно підготовки варіантів вирішення і їх оцінки. 

4. Прийняття рішення, що полягає у затвердженні вибраного варіанту вирішення 

проблеми керівником. Доцільно нагадати, що виробіток і прийняття рішення є як 

першочерговою, так і важливою на постійному рівні функцією щодо процесу управління. 

Отже, після прийняття рішення необхідно здійснити такі найбільш поширеніші функції 

управління: організація, координація процесу прийняття рішень, і, насамкінець, контроль і 

оцінка процесу виконання рішень. 

До складу управлінських рішень входять: чітке формулювання цілей з урахуванням 

всієї сукупності зовнішніх і внутрішніх умов; підготовка і всебічна оцінка варіантів рішень, 

для того щоб забезпечити найбільш повну інформацію прийняття рішень; встановлення 

конкретних взаємопов‘язаних завдань для кожного об‘єкту управління, виходячи із 

потрібного його внеску у досягнення загальної цілі; узгодження термінів, а також необхідних 

і наявних ресурсів для досягнення встановлених цілей. 

Тому що для прийняття рішень по кожній проблемі потрібно проводити системний 

аналіз. При цьому проблемою у загальному вигляді можливо назвати різницю між бажаним і 

дійсним станом будь-якої системи або ситуації. Вирішення проблеми – це вибір шляху (із 

переліку можливих) подолання цієї різниці. Але структуру буль-якої проблеми можливо 

визначити, якщо вивчити такі її логічні елементи: 

1) ціль або перелік цілей, при досягненні яких проблема буде вирішена; 

2) альтернативи рішень, тобто шляхи, за допомогою яких може бути досягнута ціль; 

3) затрати ресурсів і часу, необхідні на кожному шляху досягнення цілі; 

4) модель або моделі, які дозволяють моделювати взаємозв‘язки між цілями, 
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альтернативами і витратами; 

5) критерій або критерії, опосередкованістю яких співставляються цілі і витрати для 

оцінки і вибору оптимального рішення. 

А саме проблеми характеризуються такими чотирма типами: 

1. Стандартні – рішення на основі раніше вироблених правил. Вони відрізняються 

достовірністю комплексу проблем на підприємстві. 

2. Добре структуровані проблеми – елементи їх добре вивчені, зв‘язки між ними 

зрозумілі і можуть бути відображені у кількісній формі. 

3. Слабо структуровані проблеми – містять добре відомі, кількісно формалізовані 

елементи і невідомі, важко вимірювальні елементи, які зазнають на собі сильного впливу 

невизначеності. 

4. Неструктуровані – відрізняються максимальною ступенню невизначеності для 

вирішення проблем, де застосовуються евристичні методи, які базуються на основі досвіду 

та інтуїції кваліфікованих спеціалістів і керівників. При евристичних методах 

застосовуються експериментальні оцінки і різного типу процедури їх упорядкованості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема процесу системного аналізу 

 

На рис. 2 показана схема процесу системного аналізу, що розглядається з позиції 

системного підходу. Але системний аналіз не є універсальним методом розв‘язання 

організаційних і управлінських проблем, і водночас є упорядкованою та відтворювальною 

процедурою виробітку рішення. 

Основне призначення системного аналізу – сконцентрувати в одному аналітичному 

процесі, з одного боку, різнобічні конкретні методи і спеціальні знання із сфери математики, 

статистики, економіки, соціології, психології, природничо-наукових і технічних дисциплін 

та, з іншого боку, кваліфікацію, досвід та інтуїцію керівників. 

Практичне застосування системного аналізу при виробітку рішень у більшості випадків 

залежить від рівня знань про аналітичні процеси, а також від можливості отримання 

відповідної інформації. 

Для ефективного використання методів системного аналізу необхідно кожному 

підприємстві мати виробничі підрозділи для систематичного вивчення науково-технічних і 

організаційних проблем. 

Очевидно, що, наприклад, управління складними процесами наукових досліджень, 
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конструкторських розробок, виготовлення, випробування, доведення дослідних розробок 

разом із впровадженням нової техніки кожному керівнику необхідні знання новітніх 

рекомендацій науки управління у співвідношенні із досягненнями кібернетики, математики, 

теорії систем, економіки, соціології, психології, маркетингу, права у сфері управління. 

І не тільки знання, але і уміння застосовувати рекомендації цих предметів на практиці у 

співвідношенні з багатим досвідом й традиціями, накопиченими у процесі виконання 

п‘ятирічних планів всебічного розвитку підприємства. 

Ефективність прийнятих управлінських рішень залежить, перш за все, від злагодженої 

системи управління на підприємстві, що ґрунтується системним аналізом. До цього слід 

віднести цілепокладання, різноманітності управлінських дій, злагодженого руху операційних 

процесів, зворотного зв'язку об‘єктів управління. І це все взаємопов‘язано із організаційними 

формами і методами управління відповідно до організаційної структури, матеріально-

технічної бази, умов керування, єдності організаційно-методологічних основ на всіх рівнях 

управлінської ієрархії. 
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АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 
Враховуючи те, що в сучасних умовах підприємства зіштовхуються з високим 

ступенем невизначеності розвитку подій і випадковими, як правило, негативними впливами 

зовнішнього середовища на підприємство, змушуючи їх пристосовуватися до змін. Через те 

на сьогодні антикризовою можна вважати майже всю виробничо-господарську діяльність 

підприємства. Важливим питанням, яке стоїть перед підприємством є запобігання 

банкрутству та забезпечення розвитку компанії.  

У країнах із розвиненою ринковою економікою антикризове управління є невід‘ємним 

елементом системи управління підприємством, що являє собою систему заходів, 

спрямованих на запобігання кризовим ситуаціям, а в разі їх виникнення – розроблення 

заходів для виходу підприємства з кризи та ліквідації її наслідків. У зв‘язку з цим дедалі 

більшого значення набуває своєчасне виявлення причин виникнення майбутньої кризової 

ситуації.  

Головною внутрішньою першопричиною розвитку кризи на підприємстві є помилки в 

управлінні, а також не досить ефективне та своєчасне реагування на несприятливі зовнішні 

фактори. Нині запобігання існуючих проблем макро- та мікроекономічного характеру 

здійснюється через невід‘ємний елемент загальної системи управління підприємством – 

антикризове управління.  

У науковій економічній літературі антикризове управління – це така система 

управління підприємством, котра має комплексний, системний характер та спрямована на 
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передбачення або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання 

всього потенціалу сучасного менеджменту [1, с. 14].  

З погляду професора В.О. Василенка, «антикризове управління – це управління, в 

якому передбачена небезпека кризи, аналіз її симптомів, заходів щодо зниження негативних 

наслідків кризи та використання її факторів для позитивного розвитку» [2, с. 43].   

Огляд трактувань поняття «антикризове управління» дозволяє виокремити його 

завдання:  

1) фінансова стабілізація підприємства;  

2) локалізація кризових явищ;  

3) недопущення банкрутства підприємства;  

4) виведення підприємства зі стану юридичного банкрутства;  

5) запобігання повторенню кризи [3].   

Існує низка об‘єктивних передумов, що спонукають до кризових явищ на підприємстві: 

– криза, що спричинена внутрішніми чинниками діяльності підприємства; 

– криза, що спричинена неефективною діяльністю управлінського персоналу; 

– криза, яка спричинена швидкою зміною навколишнього середовища та неможливістю 

пристосуватись до швидких змін кон‘юнктури ринку [2, с. 45]. 

На думку експертів, об‘єктом антикризового управління потрібно розглядати у двох 

аспектах. У широкому значенні об‘єктом антикризового управління є процеси та явища, які 

виникають під дією мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища та проявляються у 

відхиленні фактичних показників діяльності підприємства від запланованих чи тих, котрі 

необхідні для його успішного розвитку. У вузькому розумінні об‘єктом антикризового 

управління є окремий вид чи діяльність підприємства в цілому, на які спрямовуються 

антикризові заходи. 

Суб‘єктами антикризового управління є усі прямі та непрямі учасники його здійснення. 

До прямих суб‘єктів антикризового управління можна віднести наступних учасників: в 

першу чергу це власників підприємства, керівника підприємства, фінансовий директор, 

фінансовий аналітик, менеджера з антикризового управління та інших працівників 

підприємства. До непрямих суб‘єктів антикризового управління належать: представники 

консалтингових фірм, ділові партнери, окремі органи державної влади, представники 

арбітражного суду, кредитори, інвестори та конкуренти. 

Основними причинами виникнення кризи на підприємствах є дефіцит капіталовкладень 

у технічний розвиток, утрата ринків збуту, зменшення попиту на продукцію, погіршення 

умов доступу до кредитування, високі відсоткові ставки, політична нестабільність тощо. 

Ефективність антикризового управління зумовлена здатністю фірми конструктивно 

реагувати на зміни, які загрожують її нормальному функціонуванню. Треба зазначити, що на 

підприємствах майже не запровадженні механізми попередження кризи. Діють лише 

механізми усунення негативних наслідків кризи, відсутні інтегровані системи антикризового 

управління та ризик-менедженту. Недостатня увага приділяється питанню розроблення 

антикризових програм для підприємств, які базуються на визначенні можливих ризиків, їх 

кількісній оцінці та обранні механізмів управління ними. Для здійснення процедури 

управління кризовим підприємством дають оцінку таким характеристикам: кредитному 

портфелю підприємства; коефіцієнту важливості боргу; якості фінансового стану 

підприємства; ознакам неплатоспроможності підприємства. 

Для того, щоб захистити підприємство від банкрутства і кризових явищ існує система 

фінансових методів, яка називається «система антикризового фінансового управління». 

Система антикризового фінансового управління підприємством базується на певних 

принципах, до яких належать:  

– постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги підприємства; 

– діагностика кризових явищ на початкових етапах фінансової діяльності підприємства; 

– диференціація індикаторів кризових явищ за ступенем їхньої небезпеки для 

фінансового розвитку підприємства; 



212 

 

– терміновість реагування на окремі кризові явища у фінансовому розвитку 

підприємства; 

– адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовій 

рівновазі; 

– повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з кризового 

фінансового стану, використання за необхідності відповідних форм санації підприємства для 

запобігання банкрутству [3]. 

Отже, процес антикризового управління має передбачати цілеспрямованість, 

послідовність, своєчасність прийняття рішень та їх адаптованість у процесі життєдіяльності 

підприємства. В авторському розумінні антикризове управління повинно охоплювати всі 

підсистеми управління підприємством: операційну, технічну, фінансову, стратегічну, 

маркетингову, кадрову. Визначені підсистеми не функціонують ізольовано. Основна мета 

антикризового управління полягає в узгодженості та координації дій між цими системами, 

створенні умов для їх працездатності. Підсумовуючи, можна визначити, що створення 

антикризової програми підприємства сприятиме зміцненню положення суб‘єкта 

господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища і забезпечуватиме перехід 

організацій на інтенсивний тип розвитку. 

 

Список використаних джерел 

1. Важинський Ф.А. Сутність антикризового фінансового управління підприємством.  

Економіка розвитку. 2019. № 5. С. 12–23.  

2. Коваленко О.В. Деякі аспекти сучасного антикризового управління підприємствами. 

Фінанси України. 2020. № 4. С. 41–56. 

3. Ладунка І.С. Антикризове управління підприємством. URL: https://economyand 

society.in.ua/journals/8_ukr/49.pdf 

 

Комарівська Л. Ю., здобувач 

фахової передвищої освіти 

Науковий керівник: Нечипоренко Т. Д., к.е.н. 

Вінницький технічний фаховий коледж 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Нині важливою особливістю менеджменту є те, що його ключовою функцією стає 

підприємницька. Підприємництво перетворюється в ядро менеджменту, а успішна 

підприємницька діяльність неможлива, якщо в організації (на підприємстві) не 

впроваджуються нововведення.  

Реалії вітчизняного менеджменту та його організаційної культури є недосконалими, 

про що свідчить низький рівень продуктивності та якості праці на більшості підприємств 

країни, їх низька конкурентоспроможність. Виникає необхідність осмислення існуючих 

проблем і формування відповідної нинішнім умовам господарювання моделі менеджменту та 

його організаційної культури.  

Теоретичні та практичні аспекти щодо основних характеристик менеджменту та його 

організаційної культури висвітлено у дослідженнях українських вчених, таких як: Б.П. 

Будзан, Ф.І. Хміль, Г.В. Щокін, Г.А. Дмитренко, О.Є. Кузьмін, В.Г. Герасимчук, Г.О. 

Коваленко, Г.Л. Хаєт й ін. Однак дане питання є досить дискусійним, чим обумовлюється 

вибір теми роботи.  

Менеджмент – це наука, яка спирається на об‘єктивні закони та закономірності, чіткі 

правила й технології. З іншого боку, менеджмент має справу з людськими спільнотами, які 

суттєво відрізняються одна від одної звичками, традиціями, життєвими цінностями, 

інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо [1, с. 185].  
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За допомогою менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на 

високоорганізоване й ефективне. Тому при переході від теорії менеджменту до практики 

необхідно застосовувати такі моделі, які відповідають місцевим умовам. Вітчизняному 

менеджменту необхідно опанувати сучасні методи менеджменту, сприйняти цінності 

правила і етичні норми, чинні у цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при 

цьому національні моральні надбання, отримані через релігію та історичну культуру.  

Дослідження дозволяють виділити деякі аспекти менеджменту:  

– економічний аспект впливає на економічний розвиток регіону, держави через 

створення робочих місць, підвищення професійного рівня працездатного населення, 

підвищення освітнього рівня молоді тощо;  

– соціокультурний аспект змін полягає у впливі змін на закони соціального життя 

людей, економічну, політичну, правову, освітню, моральну та іншу культуру; 

– етичний аспект порушує питання норм поведінки, сукупності моральних правил 

певної суспільної групи, взаємовідносин з природою, етичних цінностей людини, 

доцільності наукових експериментів; 

– у технологічному аспекті зміни дають поштовх розвитку технології, створюють 

перспективи технологічного прогресу  [2, с. 193]. 

Українським підприємствам притаманна слабкість організаційної культури. Тут постає 

необхідність у формуванні ефективної організаційної культури з чіткою системою 

―корпоративних цінностей‖ та вираженим ―корпоративним духом‖.  

Науковець Б.П. Будзан виділяє певні негативні сторони менеджменту в Україні, а саме: 

висока потреба в менеджерах; нехтування довгостроковим плануванням управління; 

невміння імпортувати нові технологічні прийоми; брак "клем" для підключення 

інтелектуального потенціалу; не досить високий професійний рівень директорів 

підприємств; низька корпоративна культура [3, с. 112]. Г.В. Щокін наводить основні 

недоліки, що властиві організаційним структурам вітчизняних підприємств [2, с. 27]:  

– непомірна централізація управління, небажання делегувати повноваження, 

переводити працівників апарату управління ближче до виробництва;  

– слабка диференційованість, як відображення адміністративно-командних методів 

управління;  

– надмірна чисельність й мала ефективність штабного апарату;  

– відсутність уваги до аналізу ринку; недостатній зв‘язок відділів збуту й технічного 

розвитку;  

– відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між підрозділами 

організаційної структури;  

– низька ефективність техніко-економічного планування;  

– слабка мотивація працівників.  

На думку Ф.І. Хміля, важливою проблемою становлення практики менеджменту в 

Україні є формування сучасної культури організації. Великого значення він надає стратегії та 

тактиці розвитку організації, які невід‘ємні від процесу формування її культури.  

Стратегія розвитку організації повинна включати, як правило, такі основні напрями 

змін:  

– покращення міжособових стосунків;  

– переоцінка цінностей організації та її членів; 

– поліпшення управління колективом, тобто цілеспрямоване використання професійних 

здібностей робочих груп;  

– зменшення напруженості між робочими групами та всередині них;  

– розробка систем, заснованих на принципах органістичності, а не механістичності 

побудови організації;  

– розробка більш досконалих методів для урегулювання суперечок, конфліктів [4, с. 

158].  
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Вочевидь, розвиток організації означає мобілізацію всіх її членів на забезпечення 

ефективного функціонування. Традиційний менеджмент був організований на кінцевий 

результат як мету діяльності, для якої мобілізувалися ресурси. Опорами були організаційна 

структура і контроль, а процес управління ґрунтувався на сигнально-спонукальній 

інформації. У контексті сучасного менеджменту цілі є вторинними відносно шкали 

цінностей, за якою їх оцінюють. Акцент змістився із спонукання на взаєморозуміння, із 

стимулювання – на мотивування, поєднання інтересів у зовнішньому і внутрішньому 

середовищах організації, на формування усвідомлення спільного «ми», соціальної місії 

організації. Сьогодні кожна організація є самостійним культурним утворенням зі своїми 

цінностями, нормами, традиціями, субкультурою. Фірмовий стиль, імідж, організаційна 

культура, корпоративний дух – важливі складові сучасної парадигми менеджменту. У 

парадигмі менеджменту особливої ваги набувають персонал-орієнтовані технології, які 

поєднують індивідуальне мотивування працівників із формуванням у них почуття 

причетності до єдиної справи, усвідомлення нормативно-ціннісного «ми». Ці процеси у 

менеджменті продовжуються на початку ХХІ століття. Слід відзначити, що в зв‘язку з 

розвитком інформаційних технологій відбуваються зміни в управлінні виробничо-

господарськими організаціями. Скорочується потреба в сервісному персоналі, підвищується 

роль персоналу, який володіє глибокими професійними знаннями.  

Отже, сучасний менеджмент є особливою галуззю знань. Без глибокого оволодіння 

менеджментом неможливо ефективно управляти організацією. Менеджмент по-англійськи 

означає керівництво, цим терміном характеризують специфічний різновид управлінської 

діяльності й вивчаючу її науку. Специфіка менеджменту як діяльності полягає в 

обумовленості прийнятих в його рамках рішень винятково вимогами ринку, ситуацією, 

їхньою незалежністю. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
На сьогоднішній день держава має використовувати ефективні інструменти впливу на 

соціально-економічні процеси в країні. Тому зрозумілим стає інтерес з боку теоретиків і 

практиків до питань фінансової політики, а особливо – складнощів її реалізації в сучасних 

умовах. Фінансова політика має відповідати інтересам усіх суб‘єктів фінансових відносин, не 

створюючи при цьому антагоністичних суперечностей. Саме цей аспект є найважливішим на 

сучасному етапі, тому що обрана фінансова політика істотно впливає на діяльність окремих 

суб‘єктів. 

Проблеми функціонування й реалізації фінансової політики постійно перебувають у 

полі зору науковців, але, незважаючи на значні здобутки вчених, і дотепер не існує єдиної 

думки щодо поняття і складових державної фінансової політики. Значна частина науковців 

виокремлюють поняття державної фінансової політики, а здебільшого ототожнюють її з 

дефініцією «державна політика держави». 
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Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних засад формування та 

реалізації фінансової політики держави зробили вітчизняні вчені: В. Андрущенко, С. 

Буковинський, А. Буряченко, О. Василик, І. Запатріна, О. Зварич, Л. Лисяк, І. Лютий, А. 

Мярковський, В. Опарін, Д. Полозенко, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Окремі 

аспекти фінансової політики як інструмента впливу на соціально-економічний розвиток 

держави досліджували зарубіжні вчені: Ш. Блaнкapт, Дж. Б‘юкенен, А. Вагнер, Л. Дpобозінa, 

Дж. Стігліц та ін. Але незважаючи на наукову і практичну цінність опублікованих праць, ряд 

питань щодо фінансової політики держави залишаються дискусійними, що й обумовило 

вибір теми роботи. 

Автори по-різному тлумачать поняття фінансової політики [1; 2], розглядаючи її як 

комплекс дій і заходів, як особливу сферу діяльності держави тощо, визнаючи при цьому її 

надважливу роль. Вона може бути ефективним знаряддям впливу на економічний і 

соціальний розвиток суспільства. Всі рівні її реалізації мають знаходитися у гармонійній 

єдності: фінансова політика держави (макрорівень), фінансова політика суб‘єктів 

господарювання (мікрорівень), фінансова політика міжнародних організацій і фінансових 

інституцій (міжнародний рівень).  

Мета та завдання фінансової політики багатогранні і включають:  

– забезпечення її економічного і соціального розвитку;  

– підвищення рівня суспільного добробуту шляхом оптимального розподілу ВВП між 

галузями національної економіки, соціальними групами населення та окремими територіями;  

– створення раціональної системи управління фінансовими ресурсами, спрямованої на 

забезпечення стратегічних і тактичних завдань діяльності для цього необхідним є:  

а) вироблення науково обґрунтованих концепцій розвитку фінансів;  

б) визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і поточний 

період;  

в) здійснення практичних дій, направлених на досягнення поставленої мети [1, с. 27]. 

Державна фінансова політика формується за такими основними напрямами: 

– визначення цілей держави та її пріоритетів; 

– забезпечення необхідної величини ресурсів для реалізації окреслених цілей; 

– розробка найбільш раціональних шляхів реалізації фінансової політики держави; 

– реалізація конкретних дій для досягнення конкретних дій і завдань [3, с. 17]. 

Державна фінансова політика як економічна категорія формується з відносно 

самостійних елементів, таких як антимонопольна, бюджетна, валютна, кредитна, податкова, 

страхова й митна політика, які є взаємозалежними й доповнюють одна одну. 

Зміст фінансової політики держави включає такі ланки [2, с. 61]: 

 – вироблення науково обґрунтованих концепцій (системи поглядів) розвитку фінансів. 

Вони формуються на основі вивчення вимог економічних законів, перспектив розвитку 

економічних відносин, потреб населення;  

– визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу та на поточні 

потреби, при цьому враховують шляхи досягнення поставлених цілей, передбачених 

економічною політикою, а також міжнародні фактори, можливості зростання фінансових 

ресурсів; 

 – здійснення практичних дій для досягнення поставлених цілей. 

Фінансова політика реалізується через вироблення фінансової стратегії і тактики. 

Фінансова стратегія і фінансова тактика знаходяться у тісному взаємозв‘язку. Стратегія 

визначає суть і напрями тактики.  

Процес розробки і реалізації фінансової політики країни має включати такі етапи:  

– формулювання і розробка мети та завдань фінансової політики;  

– вибір типу, обрання виду фінансової політики;  

– обґрунтування напрямків фіскальної та грошово-кредитної політики, їх інструментів;  

– здійснення стратегічних і тактичних кроків;  

– контроль за провадженням фінансової політики. 
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За умови втілення у життя та якісного виконання усіх названих етапів розробки та 

реалізації фінансової політики очікуваними результатами є:  

– сталий економічний розвиток держави;  

– стабільність фінансової системи, відображенням цього у реальних макрофінансових 

показниках;  

– нейтралізація впливу зовнішніх і внутрішніх загроз розвитку;  

– недопущення широкомасштабного відтоку капіталу з країни; 

– запобігання конфліктам між суб‘єктами фінансових відносин;  

–  ефективне залучення та використання позикових коштів;  

–  запобігання злочинам та ефективна система відповідальності за порушення 

законодавства;  

–  стимулювання розвитку ділової активності;  

–  розвитку законодавчої бази та культури фінансової діяльності [3, с. 21]. 

Дослідження формування та реалізації фінансової політики в Україні свідчить про її 

багатоплановість. Нині фінансова політика має переважно тактичний характер, 

підпорядковується поточним завданням, виконує функції перерозподілу та стабілізації, 

неповною мірою відповідає стратегічним орієнтирам соціально-економічного розвитку. З 

огляду на це основним завданням має стати активізація регуляторної функції фінансової 

політики, впровадження ефективних механізмів, формування стратегічного характеру 

цілеспрямованих рішень з метою забезпечення у системі державного регулювання єдності із 

соціально-економічною стратегією. 

 Отже, фінансова політика має створювати інституційні умови функціонування 

фінансової моделі у суспільстві, що ґрунтується на правилах, нормах, організаційних 

структурах, які у сукупності мають цілеспрямовано формувати механізм активного впливу 

на економічне зростання, спрямовувати розвиток суспільства у необхідному напрямі і на цій 

основі сприяти підвищенню добробуту громадян. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ЗЕД 

(ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 
Реалізація зовнішньоекономічної стратегії підприємства залежить від його 

організаційної структури, роботи персоналу та контролюючих систем і процесів. 

Розроблення стратегії, що надасть можливість підприємству ефективно конкурувати на 

міжнародному ринку – процес набагато складніший, ніж формування стратегії діяльності 

підприємства на внутрішньому ринку. Цей процес ускладнюється тим, що для кожної країни 

характерне особливе політичне, економічне, правове і культурне середовище. 

Порівняльна характеристика функцій менеджменту національних підприємств і 

підприємств, що здійснюють ЗЕД, наведена в табл. 1. Розглянуті положення сприяють 

усвідомленню основних особливостей діяльності менеджерів підприємства. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика функцій менеджменту національних підприємств і підприємств 

– суб‘єктів ЗЕД [1] 

Функція менеджменту Національне підприємство Підприємство-суб'єкт ЗЕД 

Планування 

Вивчення середовища щодо 

загроз і можливостей 

Національний ринок Світовий ринок 

Потенціальний конфлікт 

корпоративних цілей з 

економічними і політичними 

цілями країн 

Однієї країни Багатьох країн 

Організація 

Організаційна структура Структура для внутрішніх 

операцій 

Глобальна структура 

Укомлектування в штаті 

Джерела управлінських талантів Національний ринок праці Світовий ринок праці 

Орієнтація менеджерів Переважно етноцентрична Геоцентрична 

Керівництво 

Лідерство і мотивація Формуються однією 

культурою 

Формуються багатьма 

культурами 

Комунікаційні лінії Порівняно короткі Мережі з великими відстанями 

Контроль 

Система звітування Однакові вимоги Багато вимог 

Система обліку Однієї країни Багатьох країн 

 

Структурування рольових функцій менеджера важливе, позаяк їх виконання значною 

мірою залежить від того, як ґрунтовно менеджер знає і розуміє базові елементи 

зовнішнього середовища та проблеми, які супроводжують у ньому діяльність підприємства. 

Водночас між розробленням стратегії конкурентної боротьби на ринку однієї країни та 

ринках багатьох країн багато спільного. Проте підприємство відповідно до міжнародного 

досвіду має можливість використовувати три додаткових джерела здобуття конкурентних 

переваг, не доступних для підприємств, що обслуговують внутрішній ринок, а саме 

підвищення ефективності за рахунок глобалізації, багатонаціональну гнучкість і глобальне 

вчення [2]. 

Підприємство, що реалізує транснаціональну стратегію, може централізувати частину 

управлінських функцій і функцій, пов'язаних з прийняттям рішень (наприклад, виконання 

НДДКР, фінансових операцій) у штаб-квартирі підприємства. Відповідальність за виконання 

інших управлінських функцій, таких як управління персоналом і маркетинг, може 

покладатись на керівників місцевих дочірніх підприємств. Така децентралізація дає змогу 

враховувати особливості національної культури і середовища ведення бізнесу. 

Необхідність адаптації до місцевих умов і забезпечення глобальної інтеграції схематично 

показано на рис. 1 [3]. 

Стратегічне управління на підприємстві зазвичай є реалізацією концепції, в якій 

поєднуються цільовий та інтегральний підходи до господарської діяльності, що дає 

можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями 

(потенціалом) організації та приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації 

системи стратегій («стратегічного набору»). Концепція стратегічного управління лежить в 

основі перспективного мислення та уявлення діяльності підприємства в майбутньому і 

знаходить вираз у характерних рисах її застосування. 
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Рис. 1. Стратегічні альтернативи досягнення балансу між необхідністю глобальної інтеграції 

і адаптації до місцевих умов 

 

Практичне розв‘язання проблем, пов‘язаних з необхідністю забезпечення існування 

підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння 

методології і методів стратегічного управління. Її поява завдячує вирішенню цілій низці 

принципово нових проблем, що виступають на перший план перед керівниками всіх рівнів, 

підприємцями. 

Тому після вибору цільового ринку керівництво підприємства повинно визначити 

оптимальний спосіб проникнення на вибраний ринок. У міжнародній практиці широко 

використовують раніше згадувану еклектичну теорію Даннінга. Ця теорія уможливлює 

ґрунтовний аналіз чинників вибору способу проникнення з таких альтернатив: випуск 

товарів у рідній країні (експорт), випуск продукції у країні перебування на власних 

підприємствах (прямі зарубіжні інвестиції і спільні підприємства) або випуск продукції у країні 

перебування на незалежних підприємствах (ліцензування, франчайзинг, контрактне 

виробництво). 

Еклектична теорія Даннінга передбачає аналіз трьох чинників виходу на зарубіжний ринок: 

переваг володіння цінними активами, розміщення та інтерналізації операцій. До інших 

чинників, які так само підлягають ретельному аналізу, належать необхідність контролю 

діяльності дочірніх підприємств, доступність ресурсів і зовнішньоекономічна (міжнародна) 

стратегія підприємства (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вибір способу проникнення на зарубіжні ринки 

Способи проникнення на зарубіжні ринки 

Чинники прийняття 

рішень: 

- переваги володіння 

цінними активами; 

- переваги розміщення; 

- переваги інтерналізації; 

- інші. 

 

- прямий експорт; 

- непрямий експорт; 

- внутрішньокорпоративна торгівля. 

Міжнародне ліцензування 

Міжнародний франчайзинг 

Спеціальні: 

- контрактне виробництво; 

Прямі іноземні інвестиції: 

- стратегія створення нових підприємств; 
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Отже, формування місії підприємства переважно є способом передавання інформації 

про його стратегічний курс як національним підприємствам, так і підприємствам – 

суб‘єктам ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності). 
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ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

(НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ФАРМАК», М. КИЇВ) 
Функціонування системи управління на підприємстві направлене на створення 

різноманітних чинників досягнення ефективності операційних (виробничих) процесів, що 

носить реальний або потенційний характер. Реальними є відображення операційних 

(виробничих) процесів, які підлягають економічній оцінці, а потенційними – за іншими 

оцінками, показниками та критеріями. Наприклад, розроблений на підприємстві винахід як 

нова розробка вищого рівня підлягає реальній характеристиці лише тому, що має економічну 

оцінку, яка встановлюється чи після його продажу, чи після його реалізації на ринку товарів і 

послуг у вигляді готового виробу, який пройшов повний технологічний цикл. 

Для цього вимірюється обсяг, складність і напруженість праці працівників апарату 

управління – за кількістю інформації, яка надходить у процесі обробки інформаційно-

обчислювальним центром на підприємстві. А дана інформація підлягає оцінці відносними 

показниками, що стосується ступеня завантаженості працівників апарату управління – 

порівняно до таких найбільш поширених фінансово-економічних показників, як: обсягу 

реалізації продукції, середньорічною вартістю основних виробничих засобів, 

середньорічною численістю працівників основного виробництва, які припадають на одного 

працівника апарату управління (табл. 1). 

Для характеристики рівня в системі управління на підприємстві застосовуються такі 

показники: 

- структура функціональних груп управління; 

- питома вага працівників апарату управління у загальній чисельності працюючих; 

- витрати грошових коштів на забезпечення управлінських процесів; 

- коефіцієнт централізації управлінських функцій; 

- середня чисельність працівників, що припадає на одного керівника; 

- ступінь завантаженості працівників апарату управління. 
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Таблиця 1 

Аналіз узагальнюючих показників ефективності управління у ПрАТ «Фармак» 

Показники Одиниця 

виміру 

Рік Відхилення 

(+, -) 2019 (t-1) 2020 (t) 
Обсяг реалізації продукції тис. грн. 26073,2 27819,4 1746,2 

Середньорічна вартість основних виробничих 

засобів 

тис. грн. 4676,6 5 493,5 816,9 

Середньорічна чисельність працівників основного 

виробництва 

чол. 1485 1485 - 

Чисельність працівників апарату управління чол. 75 89 14 

Адміністративні витрати тис. грн. 228,8 243,7 14,9 

Припадає на 1 працівника апарату управління:     

- реалізованої продукції тис. грн. 347,6 312,6 -35,0 

- основних виробничих засобів тис. грн. 62,3 - 61,7 -0,6 

- працівників основного виробництва чол. 19,8 16,7 -3,1 

 

Ступінь централізації управлінських функцій визначається за прийнятою на 

підприємстві організаційною структурою управління та за питомою вагою працівників 

апарату управління у загальній чисельності працюючих. Тут питома вага працівників 

апарату управління розраховують як відношення чисельності цих працівників до загальної 

чисельності працюючих за такою формулою: 

100
ппп

упр
упр

R

R
d .                                                   (1) 

В той час як коефіцієнт централізації управлінських функцій визначається за такою 

формулою 

100
'

упр

центр

R

R
k ,                                                  (2) 

де R’ – чисельність працівників апарату управління; 

R
упр

 – загальна чисельність працюючих на підприємстві, 

Аналіз структури зайнятих управлінням проводиться шляхом виявлення відхилень 

фактичної чисельності від плану чи нормативу у межах основних функціональних груп 

працівників управління. 

Функціональний поділ порівняльної праці викликає необхідність встановлення 

чисельності кожної групи апарату управління. 

Тут доцільно навести приклад такого висновку, як: економічний ефект розробки та 

впровадження будь-яких заходів щодо покращення якості та управління (по суті нововведень 

та інновацій) може бути потенційним або фактичним (реальним, комерційним), а науково-

технічний, соціальний та екологічний ефекти можуть мати форму, як правило, лише 

потенційного економічного ефекту. По суті, якщо брати до уваги лише кінцеві результати 

застосування заходів щодо поліпшення системи управління якістю, то будь-який результат 

можна оцінити у вартісному вираженні. Критеріями кінцевої оцінки тут є час отримання 

фактичного економічного ефекту і ступінь невизначеності його отримання (або рівень 

ризику вкладення інвестицій у якість результатів підприємства). 

За рахунок покращення системи управління якістю можуть бути отримані інші 

позитивні результати за рахунок заходів щодо покращення діяльності функціональних служб 

управління на підприємстві: 

- збільшення обсягів продажу більш повно відповідної вимогам споживачів 

виготовленої продукції та послуг; 

- зниження собівартості продукції та послуг; 

- більш достовірне виконання поставок продукції вчасно; 
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- скорочення термінів розробки та постановки нової продукції на виробництво; 

- збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, що відповідають вимогам 

споживачів. 
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СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Зворотний зв'язок між процесами прийняття та ухвалення управлінського рішення та 

його реалізацією здійснюють в менеджменті за допомогою контролю. Контроль – це 

обов'язкова функція менеджменту, є заключною стадією управлінського процесу і відіграє 

роль зв'язуючої ланки між керуючою і керованою системами. Якщо відмежуватись від 

конкретної сфери контролю, то суть його полягає в замірах і аналізі проходження та 

здійснення певних операцій, пов'язаних з реалізацією планів та програм, використанні 

одержуваної інформації для коригуючих дій. 

Контроль в менеджменті - це процес, що забезпечує досягнення цілей 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Він необхідний для виявлення і вирішення 

виникаючих проблем раніше, ніж наслідки стануть дуже серйозними, і може також 

використовуватися для стимулювання успішної діяльності на підприємстві. 

Контроль є необхідним в силу тих обставин, що на керований об'єкт завжди діють 

збурювальні фактори (несприятливі погодні умови, несвоєчасна постановка комплектуючих 

агрегатів, запасних частин, зміна кон'юнктури ринку та ін.), І виникає потреба мати оцінну 

інформацію, щоб адекватним чином відреагувати на нову ситуацію. Контроль здійснюється з 

метою досягнення узгодженості і синхронізації зусиль виконавців, виявлення суперечливих 

тенденцій і протиріч у їх діяльності. Контроль проводиться за дотриманням законності при 

здійсненні господарських операцій, певних правил і регламентів діяльності, а також 

нормативів витрачання коштів, сировини І матеріалів. Тому контроль виконує важливу 

виховну функцію, а також профілактичну і захисну функції, сприяє збереженню власності, 

правильному витрачанню ресурсів, дотриманню планової, фінансової, виконавчої і трудової 

дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес контролю 
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Розробка і здійснення основного при 

необхідності коригуючого впливу Господарська ситуація 



222 

 

Процес контролю (англ. The Control Process) – це діяльність об'єднаних у певну 

структуру суб‘єктів контролю (органів контролю, керівників, контролерів, громадських, 

організацій), спрямованих на досягнення найбільш ефективним способом поставлених цілей 

шляхом реалізації певних задач і застосування відповідних принципів, типів, методів, 

технічних засобів і технології контролю [3, с. 374 – 375]. 

Процес контролю зображений на рис. 1. Результати контролю на підприємстві 

становлять алгоритм вивчення ступеня прийняття управлінських рішень на підприємстві 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Послідовність оцінки контролю на підприємстві 

Контроль може бути спрямований як на окремий вид діяльності в організації, так і на 

всю їх сукупність. Отже, існують різні ознаки класифікації систем контролю (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація систем контролю 

Ознаки класифікації Види систем контролю, що застосовуються 

Час здійснення 

контрольних операцій 

Випереджаючий 

контроль 

Поточний контроль Заключний контроль 

Цілі та задачі системи 

контролю 

Поточний контроль 

виконання рішень 

Контроль за 

діяльністю важливих 

виробничих та 

управлінських 

середовищ 

Стратегічний контроль 

Об‘єкт контролю Строки виконання 

наказів, 

розпоряджень, 

окремих документів 

тощо 

Якість роботи 

(окремих виконавців, 

груп, підрозділів 

тощо) 

Додержання 

встановлених 

параметрів (нормативів, 

стандартів) – технічних, 

економічних, 

організаційних та ін. 

Глибина керуючого 

впливу 

Система 

спостережень і 

одержання 

інформації за ходом 

виконуваних робіт 

Оперативне втручання 

в процеси виробництва 

та управління 

Контроль по 

результатам виробничої 

та управлінської 

діяльності (фінальний 

контроль з впливом на 

майбутні рішення) 

Так 

Так 

Ні 

Завдання контролю: 

- ознайомлення; 

Можливсть довіряти контролю 

Ні 

Перевірка 

функціонування 

Вивчення ризику та альтернативне рішення 

Надійне функціонування Вивчення ризику функціонування та 

альтернативне рішення 

Підсумкова оцінка роботи контролера 

Програма перевірки Думки і рекомендації 

Оцінка контролю 
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Продовження Таблиці 1 

Технічне оснащення, 

що використовується 

для контрольних 

операцій 

Журнали, картотеки, 

табло, графіки, 

персональні книжки 

виконавців тощо 

Автоматизований 

контроль виконання 

(комп‘ютер, датчики, 

прилади і т.п.) 

Комбіновані системи 

контролю (машинно-

ручні) 

 

Ефективна діяльність в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від 

організації системи внутрішнього контролю. Існуючі методи i форми економічного 

контролю неспроможні задовольнити інформаційні потреби керівників бюджетних установ. 

Усе це вказує на актуальність створення у бюджетних установах підрозділів внутрішнього 

контролю і аудиту.  

Економічні передумови діяльності внутрішнього контролю в бюджетних установах 

обумовлюються загальним становищем України сьогодні. Нестабільність законодавства, 

фінансові кризи, ріст податкових зборів, дефіцит бюджету - усе це ознаки молодої ринкової 

економіки. Для бюджетних установ, які фінансуються безпосередньо з Державного або 

місцевого бюджетів, а також можуть одержувати кошти з інших спеціальних джерел, 

внутрішній контроль необхідний і актуальний, як інструмент контролю всіх напрямків 

життєдіяльності й функціонування господарюючого суб'єкта. 

Також у ринкових умовах зростає роль внутрішнього контролю в бюджетних 

установах, оскільки потрібно не тільки порівнювати здійснені витрати з отриманими 

доходами, але провадити активний пошук ефективного використання кожної вкладеної 

гривни й здійснювати жорсткий контроль за витратами.  

Необхідність організації внутрішнього контролю в бюджетних установах 

обумовлюється тим, що сьогодні спостерігається тенденція зростання різних видів платних 

послуг і робіт, які виконують бюджетні установи залежно від профілю своєї діяльності, 

наприклад, платне навчання у вищих навчальних закладах, платні медичні послуги, науково-

дослідні роботи, транспортні послуги і т.д. 

Контроль в управлінні діяльністю підприємства дає змогу порівняти фактичний стан з у 

тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед нею, виявити недоліки та помилки в 

роботі з метою їх упередження, оцінити відповідність здійснення інших функцій управління 

завданням, що поставлені перед ним. 

При належній організації контроль сприяє підвищенню відповідальності керівників 

структурних підрозділів і матеріально-відповідних осіб бюджетної установи за виконання 

ними своїх обов‘язків, запобіганню негативних явищ при здійсненні господарських операцій, 

пов‘язаних з рухом майна, і зобов‘язань економічного суб‘єкта. 
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АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА:  

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ 
Система управління активами підприємства є важливим елементом підвищення 

ефективності діяльності підприємства, оскільки розробка та впровадження раціональних 

підходів в управлінні активами забезпечують надійну фінансову стійкість, 

кредитоспроможність, інвестиційну привабливість підприємств. Процес управління 

активами підприємства доволі складний, оскільки включає вироблення 

загальногосподарської стратегії його розвитку – виробничу, фінансову, інвестиційну. Проте 

існують проблеми, які полягають в тому, що немає єдиних рекомендацій чи підходів, які б 

допомогли підприємству управляти розвитком активів для підвищення ефективності його 

діяльності, випуску сучасної високоякісної конкурентоспроможної продукції, завоювання 

нових ринків, впровадження інновацій, тощо. Вказане обумовлює актуальність теми 

дослідження.  

Активи відіграють важливу роль в господарській діяльності підприємства, оскільки за 

допомогою їх ефективного формування і використання підприємство покращує свою 

діяльність, підвищує свій економічний потенціал і, як наслідок, одержує дохід (прибуток). 

Активи являють собою економічні ресурси підприємства в різних видах, які 

використовуються в процесі здійснення господарської діяльності. Всі вони формуються для 

конкретних цілей здійснення цієї діяльності у відповідності до місії та стратегії економічного 

розвитку підприємства та у формі сукупних майнових цінностей характеризують основу 

його економічного потенціалу. Активи підприємства повинні відповідати функціональній 

направленості та обсягам діяльності підприємства. Лише в такій відповідності вони 

становлять для підприємства певну цінність, як його економічні ресурси, що призначені для 

раціонального використання в поточному та наступних періодах здійснення господарської 

діяльності. 

Активи являються майновими цінностями підприємства, що формуються за рахунок 

інвестованого в них капіталу, який, вкладений в підприємницьку діяльність, матеріалізується 

у формі активів підприємства. 

В сучасній економічній теорії та господарській практиці, пов‘язаній з використанням 

активів, застосовується багато визначень терміну «активи». Студіювання наукових джерел 

дозволяє активи інтерпретувати як певні економічні ресурси підприємства у формі його 

сукупних майнових цінностей, що у відповідному вартісному вираженні відображаються в 

балансі та використовуються ним в господарській діяльності з метою одержання певних 

економічних вигід. Така інтерпретація є простою, але, водночас, доволі чіт кою і зрозумілою 

та повністю відображає економічну суть активів підприємства. 

Управління активами підприємства – це складний процес, який полягає у правильному 

формуванні та використанні активів за їх обсягом, складом, структурою із врахуванням 

впливу на них численних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Активи підприємства є насамперед інвестованим у виробництво капіталом. 

Дослідження історичної еволюції категорії «капітал» дозволяє виділити три основні підходи 

до його формування. Відповідно до першого підходу, капітал визначається як грошовий 

фактор, а гроші – основний чинник виробництва. 

Згідно з другим підходом, який виражає матеріально-речове трактування, капітал – це 

цінності й послуги, з участю яких створюється новий дохід. Третій підхід представляє 

капітал як виробничі відносини, які витікають з монополізації власності на засоби 

виробництва в руках підприємців. На основі вивчених підходів узагальнене визначення 
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капіталу представлене як блага, які створюються новою працею та використовуються для 

виробництва товарів та послуг, що здатні приносити дохід [1]. 

Ефективність господарської діяльності підприємства значною мірою залежить від рівня 

розвитку та вдосконалення системи управління активами. 

Управління активами суб‘єктів господарювання тісно пов‘язане із прийняттям 

управлінських рішень, оскільки їх величина і динаміка є важливими критеріями для 

встановлення їх оптимальності. Активи завжди є необхідним атрибутом господарської 

діяльності підприємства – з моменту його створення до ліквідації чи реорганізації. Водночас, 

управління активами передбачає вплив на їх обсяг і структуру, а також джерела 

фінансування з метою підвищення ефективності їх використання та раціоналізації. 

Налагоджений механізм управління активами передбачає, зокрема [2]: 

- чітку постановку цілей і завдань управління активами, а також контроль за їх 

дотриманням у плановому періоді; 

- удосконалення методики визначення і економічного аналізу ефективності 

використання всіх видів активів; 

- розроблення напрямів оптимізації процесу управління активами, а також їх аналізу і 

впровадження; 

- використання у процесі управління активами економічних методів та моделей, 

зокрема під час аналізу і планування; 

- розроблення методики оперативного управління високоліквідними обіговими 

активами; 

- розроблення загальної стратегії управління активами; 

- орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління 

активами. 

Управління активами підприємства скероване на вирішення таких основних завдань 

[2]: 

- формування достатнього обсягу фінансових ресурсів, що забезпечить необхідні 

темпи економічного розвитку підприємства; 

- оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами 

використання; 

- забезпечення умов досягнення максимальної дохідності активів при запланованому 

рівні фінансового ризику; 

- забезпечення мінімізації фінансових ризиків, пов‘язаних з використанням активів, 

при запланованому рівні їх дохідності; 

- забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку; 

- забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства; 

- оптимізація оборотності активів; 

- забезпечення своєчасного реінвестування доходів. 

Вдосконалення системи управління активами підприємства, зокрема їх формування та 

використання, набувають особливого значення, оскільки створення та розвиток необхідної 

фінансової ресурсної бази є важливою умовою сталого економічного зростання. Під час 

розроблення фінансової політики підприємства потрібно вибрати таку структуру активів, яка 

при найнижчій вартості капіталу дасть можливість збільшити ринкову вартість економічної 

одиниці. Оптимальною є така структура активів, яка дасть змогу звести до мінімуму 

середньозважену вартість капіталу і, водночас, підтримати кредитну репутацію підприємства 

на рівні, що сприяє залученню додаткових фінансових ресурсів на прийнятних умовах. 

Загалом, політика управління активами підприємства включає управління оборотними і 

необоротними активами. Головним в управлінні необоротними активами є їх своєчасне 

оновлення та підвищення ефективності використання. Головним в управлінні оборотними 

активами є забезпечення безперебійності виробничого процесу, прискорення оборотності 

активів, забезпечення ліквідності оборотних активів, підвищення рентабельності оборотних 

активів та мінімізація ризиків і втрат. 
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В сучасних умовах підприємствам необхідно проводити більш ефективну політику з 

управління активами, їх складом і структурою, а особливо збільшити рентабельність 

операційних необоротних активів за рахунок підвищення середньої вартості операційних 

необоротних активів та збільшити період їх обороту. Стосовно підвищення ефективності 

використання оборотних активів підприємства потрібно скорочувати тривалість 

операційного циклу за рахунок прискорення оборотності запасів та готової продукції. 

Для підвищення ефективності управління необоротними активами підприємства 

необхідно здійснити наступне [3]: 

- оптимізувати склад і структуру основних засобів підприємства; 

- покращити технічний стан основних засобів шляхом введення в експлуатацію 

нового обладнання й устаткування, проведення реконструкції та модернізації застарілого 

устаткування, що забезпечить швидке оновлення активної частини основних виробничих 

фондів; 

- обрати альтернативні джерела фінансування основних засобів, які найбільш вигідні 

для підприємства; 

- придбати основні засоби за схемою фінансового лізингу, яка має переваги у 

порівнянні з банківським кредитом. 

Для забезпечення ефективного управління оборотними активами підприємства 

необхідно здійснити наступне [3]: 

- оптимізувати склад та структуру оборотних активів за допомогою прискорення їх 

оборотності в цілому та окремих їх елементів зокрема; 

- оптимізувати розмір грошових коштів шляхом проведення постійного контролю за 

розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також через 

забезпечення відповідної частини високоліквідних активів у формі поточних фінансових 

інвестицій та інших активів, які, при необхідності, можуть швидко трансформуватись у 

грошові кошти, дасть можливість підтримувати на належному рівні платоспроможність 

підприємства;  

- оптимізувати рівень дебіторської заборгованості шляхом проведення контролю за 

станом розрахунків з дебіторами, оцінки платоспроможності та ділової репутації дебіторів, 

страхування ризиків, тощо; 

- скоротити тривалість фінансового циклу шляхом прискорення обороту виробничих 

запасів та дебіторської заборгованості й некритичного сповільнення оборотності 

кредиторської заборгованості підприємства постачальникам; 

- підвищити рівень рентабельності підприємства шляхом своєчасного використання 

тимчасово вільних залишків грошових активів для формування ефективного портфеля 

поточних фінансових інвестицій. 

Процес управління активами підприємства ускладнюється частою зміною умов, в яких 

воно функціонує, необхідністю оперативного прийняття рішень. Нестабільність податкового 

законодавства, наслідки фінансової кризи, низька платіжна дисципліна зумовлюють істотну 

недостатність оборотного капіталу у підприємств, що в багатьох випадках може призвести до 

їх банкрутства. 
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ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Лізинг як одна з форм підприємництва є інвестицією капіталу в покупку матеріальних 

активів з подальшою передачею в користування іншій особі для вилучення прибутку.  

 (англ. leasing – оренда, майновий найм) – вид фінансових послуг, форма 

фінансової оренди для придбання основних засобів підприємствами та інших товарів 

фізичними і юридичними особами. Полягає в наданні лізингодавцем у виключне 

користування на визначений термін лізингоодержувачу майна. Таке майно є власністю 

лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 

лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем 

періодичних лізингових платежів. Лізинг – це довгострокова оренда машин і обладнання, 

видача обладнання напрокат [3]. 

Послуга споріднена кредитуванню та орендним відносинам з перевагами та вадами 

лізингу щодо названих форм фінансової практики. 

Загальні функції лізингових відносин визначаються з декількох видів взаємодії, що 

складаються між усіма учасниками договору довгострокової оренди з майбутньою 

передачею прав власності [2]. 

Фінансова функція виражається у матеріально-речовій формі кредитування орендаря – 

у наданні спеціальної техніки, автомобіля, земельної ділянки, будь-якого іншого активу. 

Виробнича функція стосується фірм, які вирішують завдання за рахунок тимчасової 

експлуатації обладнання, наданого на правах оренди. При цьому відпадає необхідність 

закупівлі дорогої техніки, а лізинг з повним сервісом включає постачання робочої сили і 

сировини, страхування і технічного обслуговування. 

Функція збуту являє собою розширення ринку лізингових відносин. У сферу лізингу 

залучаються великі компанії і дрібні підприємці, фізичні особи. Поширення отримав лізинг 

авто, плюси і мінуси якого очевидні – володіння машиною з оплатою оренди до терміну, 

коли сума виплат покриє його вартість. 

Функція отримання пільг полягає у зниженні оподатковуваного прибутку за рахунок 

перенесення платежів на собівартість товару і відсутності його на балансі користувача. 

Склад учасників лізингових відносин, обсяг послуг, характер платежів і сектор ринку 

визначають їх класифікацію. Власник, який здає в оренду своє майно, здійснює прямий 

лізинг, а посередник між продавцем і покупцем – непрямий. Лізинг буває чистим, коли 

орендар покладає на себе обов‘язки з обслуговування ввіреного йому товару, і з набором 

послуг, коли за сервіс відповідає лізингодавець [2]. 

Фінансові послуги надаються як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, 

утворюючи відповідність форм. Платежі виплачуються в грошовому вимірі або виробленій 

на орендованому обладнанні продукції, комбінація ж являє собою змішаний лізинг. Переваги 

та недоліки компенсаційної форми повернення вартості обладнання полягають у збереженні 

готівкових коштів, але втраті товару, що віддається за собівартість виробництва.[1] 

Переваги та недоліки лізингу трактуються як вільна тимчасова експлуатація основних 

фондів або товарів з поступовою виплатою їх вартості за відсутності прав на отримані 

матеріальні цінності. Плюс даної форми фінансових послуг полягає в частковому розрахунку 

за куповане майно з подальшою його довгостроковою орендою, наприкінці дії якої 

лізингоодержувач стає власником об‘єкта договору[4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Як товар виступають земельні ділянки, автомобілі, нерухомість, спеціальна техніка та 

обладнання – все те, що має високу вартість. Тривалість договору становить кілька років, 

чим вища ціна – тим довше оренда [1]. 

Лізингоодержувачем виступають фізичні особи та бізнесмени, залежно від товару, що 

купується, і особливостей операції, що проводиться. Плюси, як і мінуси лізингу автомобіля 

або квартири цікаві фізичній особі, а оренда з перспективою викупу дорогого заводського 

обладнання – бізнесмену.  

Лізингова форма купівлі активів або майна не ідеальна. Найчастіше причиною цього є 

законодавчі акти, що регламентують такі фінансові послуги в неповному обсязі або містять 

неточності. Зокрема, обмежується робота з некомерційними організаціями, які виступають у 

ролі орендаря на благодійній основі, хоча власник майна здатний отримувати прибуток і від 

таких угод. 

Недоліки лізингу, як і переваги, зачіпають діяльність обох сторін. Затримка повернення 

ПДВ з бюджетних коштів перешкоджає швидкому зростанню прибутку лізингової компанії і 

сприяє скороченню кількості її активів. Це гальмує розвиток ринку, здійснюючи прямий 

вплив на дрібний бізнес, що прогресує за рахунок невеликих, але постійних 

капіталовкладень. 

Український ринок лізингу автомобілів цікавий в основному підприємцям, які купують 

вантажну і спеціальну техніку, яку неможливо взяти за допомогою звичайного кредиту. Але 

ринок фінансових послуг стрімко розвивається, відкриваючи широкі можливості отримання 

товару іншими способами, відмінними від класичних банківських пропозицій. Фізичним 

особам даний сегмент цікавий відсутністю початкового внеску при оренді транспортного 

засобу, чого не можна сказати про банківську позику на автомобіль. Навіть при наявності 

такого сумарна вартість всіх витрат на купівлю та експлуатацію авто менше в першому 

випадку, і це не всі плюси і мінуси машини в лізинг.[5] 

У порівнянні з автокредитуванням у лізингу є кілька переваг. Важливий плюс полягає в 

сумарному зниженні розміру виплат і додаткових витрат. Власником транспортного засобу 

на всьому терміні оренди є лізингодавець, який купує дорогий поліс КАСКО, хоча загалом 

відповідальність за збереження перекладається на орендаря. Отримати кредит на авто в 

банку без купівлі страховки неможливо. Позика також видається під більший відсоток, але 

ліквідаційна вартість автомобіля в лізингу висока і становить до 80%. 

Орендар при оформленні угоди отримує зареєстровану в ДАІ машину, а при 

необхідності змінити її повертає власнику і вибирає нову. На дорозі при виникненні 

непередбачених ситуацій орендар отримує технічне обслуговування від партнерів лізингової 

компанії. 

Підприємець отримує велику вигоду, а плюси і мінуси лізингу помітніше порівняно з 

послугами для фізичних осіб. Купівля спеціальної техніки неможлива за рахунок банківської 

позики через відсутність подібних програм. Лізинг дозволяє придбати причепи, комбайни, 

трактори, вантажні автомобілі для розширення справи з відстрочкою боргу, направляючи 

вивільнені кошти в підвищення прибутковості підприємства. Така схема закупівлі техніки 

характерна для фірма, що володіють малим стартовим капіталом [4].  

Купівля КАСКО та супутні витрати на придбання машини є безсумнівними перевагами 

авто в лізинг, і недоліки такої фінансової схеми неочевидні. Вартість обслуговування 

автомобіля за партнерською програмою, евакуація, страховка і взяття на облік транспортного 

засобу входять в результуючу суму лізингу, будучи прихованими платежами.  

При виборі компанії важливо звернути увагу на кілька речей. Перш за все, це початкова 

вартість товару – чим менше, тим краще. Експлуатаційні витрати оцінюються перед орендою 

майна. У деяких випадках вони виявляються великі, тому логічно вибрати компанію, що 

надає лізинг з набором послуг. Важливим параметром є ліквідаційна вартість, завдяки якій 

можна повернути частину витрачених коштів наприкінці терміну дії договору. 

Розраховується емпіричним шляхом після вивчення ринку продажів обраної категорії товару 

колишнього у вжитку. 
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Різні лізингові організації вносять в угоду додаткові послуги, оплачувані орендарем. Їх 

кількість і вартість розрізняються. Погоджуватися на додаткові послуги необхідно в тому 

випадку, якщо орендар не в змозі забезпечити нормальну експлуатацію об‘єкта лізингу 

самостійно. Звертати увагу потрібно і на умови договору, позначені зірочками і які мають 

виноски. Завжди потрібно пам‘ятати про переваги і недоліки лізингу, іноді отримати кредит 

простіше і вигідніше. Зокрема, це стосується випадків, коли пропозиція банку передбачає 

відсутність початкового внеску або довідки про доходи [6]. 

Отже, лізинг – це один найбільш зручних фінансових інструментів, що дають 

можливість фірмі оновити основні засоби або придбати обладнання для розвитку нових 

напрямків бізнесу. Головна його перевага в тому, що для реалізації своїх планів підприємцю 

не потрібно вкладати великі власні кошти і ставити під удар фінансову стабільність компанії. 
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КОДЕКСИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ  

У СФЕРІ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ 

У сучасній практиці зв‘язків з громадськістю етична поведінка є основою основ. 

Сучасні зв‘язки з громадськістю визначаються етичними принципами, і жодна практика 

зв‘язків з громадськістю не повинна існувати в сучасному суспільстві без повної відданості 

етичній практиці. Етику професії паблік рілейшнз можна визначити як набір апріорних 

принципів, переконань і цінностей, яких повинні дотримуватися всі, хто займається 

практикою паблік рілейшнз. 

Етична поведінка виходить за межі географічних і геополітичних кордонів, і загальні 

стандарти етичної поведінки повинні застосовуватися в різних країнах і регіонах. Таким 

чином, міжнародні етичні стандарти слід уважно вивчати та дотримуватися. Звичайно, коли 

фахівці зі зв‘язків з громадськістю працюють за кордоном, необхідно враховувати культурні 

особливості. Однак спеціалісти-практики повинні бути обережними, визначаючи, що 

сумнівні практики є «культурно пов‘язаними». Навпаки, спеціалісти зі зв‘язків з 

громадськістю повинні ретельно перевірити, чи справді ці практики є загальноприйнятими в 

культурі та вважаються більшістю місцевих фахівців етичними. Крім того, практика не 

обов‘язково є етичною лише тому, що вона широко поширена в одній чи кількох країнах, як 

показало дослідження прозорості міжнародних медіа. [1, с. 205-207; 3] 

Недавні ділові та комунікаційні скандали підкреслили важливість чесних, чесних і 

прозорих зв‘язків з громадськістю, що є обов‘язковим у сучасному бізнес-середовищі. 

Одним із найбільших завдань для професіоналів зі зв‘язків з громадськістю є 

продемонструвати та довести, що нові способи мислення та нові практики справді 

ґрунтуються на етичних принципах. Професіонали нового покоління повинні дотримуватися 

https://uk.wikipedia.org/
https://oplata.com/uk/blog/chto-takoe-lizing-vidy-preimushchestva-i-riski
https://journal.ostapp.com.ua/uk/articles/post/lizing-u-predprinimatela
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чесної практики, щоб побудувати фундаментальну довіру між громадськістю та 

організаціями. Ця прозорість вимагає етичного прийняття рішень і все більш впливової ролі 

за столом, де приймаються рішення. [2, с.70-72; 4] 

Успішний фахівець зі зв‘язків з громадськістю є високоінтелектуальним, грамотним і 

начитаним, освіченим громадянином світу з глибокими знаннями як про історію цивілізації, 

так і про глобальні поточні події. Практикуючий спеціаліст володіє чудовими професійними 

навичками спілкування та має виняткову глибину та широту теорії зв‘язків з громадськістю. 

Так само важливою, як і ця професійна компетентність, є етична поведінка практиків зі 

зв‘язків з громадськістю як у професійному, так і в особистому житті. Рефлексивно, риси 

успішних практиків допомагають переконатися, що ці професіонали здатні приймати 

поінформовані та добре обґрунтовані етичні рішення. Практики також повинні розуміти 

суспільні, організаційні та особисті потреби дотримання найвищої етичної поведінки. І хоча 

професійна освіта зі зв‘язків з громадськістю, можливо, не може зробити студентів 

етичними, професійно чи особисто, така освіта може визначити професійну етику та навчити 

її. Це може надати сукупність знань про процес прийняття етичних рішень, які можуть 

допомогти студентам не тільки розпізнавати етичні дилеми, але й використовувати належні 

навички критичного мислення, щоб допомогти вирішити ці дилеми таким чином, щоб 

отримати етичний результат. [3; 5] 

Отже, педагоги та їхні заклади, спілкуючись і консультуючись із фахівцями-

практиками, також повинні визначити та вирішити свої власні професійно-етичні проблеми, 

пов‘язані з освітою зі зв‘язків з громадськістю. Такі питання стосуються типів і кількості 

студентів, набраних для цієї професійної освіти, і ймовірності успіху цих студентів, а також 

кількості та повноважень викладачів, призначених для професійної освіти зі зв‘язків з 

громадськістю, а також бюджетних та інших ресурсів, які коледжі та університети 

інвестують у освіту зі зв‘язків з громадськістю. 
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ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ВІЙНИ:  

ЯК НЕ ЗДАТИСЯ І РУХАТИСЯ ВПЕРЕД 
Із початком повномасштабного вторгнення росії на територію України вітчизняний 

бізнес зазнав суттєвих втрат і руйнувань. Чимало підприємств призупинили свою діяльність, 

а ті, що продовжили працювати, зіткнулися з низкою викликів, серед яких найбільш 

суттєвими є «зниження попиту та продукцію та скорочення продажів, проблеми з доставкою 

товарів за кордон, брак фінансових та інформаційних ресурсів, пошкодження чи руйнування 

виробництва, нестача сировини, комплектуючих та запчастин, необхідних для виробництва, 

нестача працівників для повноцінного функціонування виробництв» [1]. Усе це змусило 

підприємців та підприємиць шукати шляхи порятунку власної справи. 
За даними [6], упродовж шести місяців повномасштабної війни реєстрація нового 

бізнесу демонструє позитивну динаміку відновлення, яка розпочалася у квітні. Кількість 

новозареєстрованих суб‘єктів господарювання зростає щомісяця – із 15 тис. у квітні до понад 

23 тис. у серпні. Загалом за серпень 2022 року темп реєстрації нового бізнесу в умовах 

повномасштабної війни становить 114% від відповідного періоду у серпні 2020 року та 71% 

від відповідного періоду у 2021 році. За час відновлення (з квітня) темп реєстрації нового 

бізнесу в умовах повномасштабної війни становив 85% від відповідного періоду 2020 року та 

63% від відповідного періоду 2021 року. 

Але війна активізувала і закриття бізнесу в Україні: в середньому щомісяця припиняли 

діяльність 13 тис. СГД, що до середини липня перевищувало кількість зареєстрованих нових 

СГД. Уперше за 6 місяців у серпні 2022 року кількість нового бізнесу перевищувало у 2 рази 

кількість закритого [6]. 

Нашим завданням є дослідити, що спонукало жінок-підприємиць не лише адаптуватися 
до нових реалій, а й лишатися «на плаву» – продовжувати платити податки, забезпечувати 
робочі місця, допомагати внутрішньо переміщеним особам та армії.  

Жінки-підприємиці – гнучкі та витривалі. Це викарбувалось і під впливом Covid-19, і 

як наслідок війни. Вони готові до викликів і знають, як діяти та не опускати руки. 

Проаналізувавши історії успішних власниць бізнесу та узагальнивши їхні натанови, нами було 
укладено своєрідні правила, як жінкам-підприємицям продовжувати працювати в умовах 
війни. 

На основі узагальненого аналізу, а також рекомендацій науковців і практиків [3, 4]  

нами визначено Правила успішного функціонування  жіночого бізнесу в умовах війни: 

1. Варто робити максимум з того, що ти вмієш. 

2. Швидко адаптуватися до нових реалій. 

3. Бути гнучкими і готовими до експериментів.  

4. Пам‘ятати, що ризикувати – варто. 

5. Не боятися просити допомоги в закордонних партнерів. 

6. Зробити все можливе, щоб бізнес залишався не просто бізнесом, а передусім 

покликанням. 

7. Активно впроваджувати онлайн-формат, рекламувати свій бізнес в інтернеті та 

соцмережах. 

8. Мати не просто сильну віру у свою ідею, а бути надзвичайно впертими і 

наполегливими.  

9. Найбільше мотивує – віра в перемогу. 
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10. Величезне бажання відновити справу – саме це допомагає вистояти  у найскладніші 

моменти життя. 

11. Позитивні відгуки людей та віра у справу, яку робиш, – найбільше джерело 

натхнення.  

12. Поглянути на свій бізнес як на соціально-відповідальний, тобто такий, який не 

лише продає, а насамперед дає людям те, що допоможе та покращить їхнє життя. 

13. Створювати хороший і затребуваний продукт та допомагати іншим.  

14. Залишатися у тих нішах, де ви є експертами, але не зайвим буде подумати над 

зміною підходів, комунікації, маркетингової стратегії, якщо кількість клієнтів зменшується.  

15. Не опускати руки й ніколи не забувати про свої таланти та вміння, адже саме вони 

дають неймовірну силу та енергію для втілення мрій та задумів. 

16. Не відкладати життя та бізнесові плани на потім.  

17. Нічого не боятися та рухатись уперед!  

Донори, міжнародні організації та більшість українських екосистемних організацій 

сподіваються, що вітчизняні підприємці, зокрема і жінки, не виїдуть за кордон і продовжать 

свою справу в Україні. Саме жінки-підприємиці нині демонструють не лише гідний приклад, 

як вистояти в умовах кризи, а й свою активну патріотичну позицію, тож є надія, що 

український жіночий бізнес залишиться в Україні. До того ж держава, міжнародні організації 

та Європейський банк реконструкції та розвитку започатковують програми для підприємців, 

які стимулюють до заснування нового бізнесу [2].  

Під час криз ми намагаємося зосередити ресурси свого бізнесу на пошуках нових 

рішень. Водночас ніхто не очікував, що почнеться війна, а до неї, як відомо, підготуватися 

неможливо. Війна зачепила усіх по-різному, проте приймати рішення, як діяти далі, потрібно 

тільки індивідуально. Війна є тим ризиком, на який вплинути ніхто не може. Однак війна 

підтвердила, що найважливіше – це люди. Із правильними людьми поряд можна зробити 

неможливе. Саме люди можуть надати найбільшу допомогу і підтримку. І сила наша – в 

єдності! 

Як ніколи актуальним сьогодні є твердження Малкольма Форбса: «Якщо ви вірите, що 

можете все, ви дійсно все зможете» [5].  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Категорія «ефективність» досить складна та неоднорідна, вона пов‘язана зі змістом та 

сутністю великої кількості економічних законів, відображає інтереси усього суспільства та 

індивіда. У процесі дослідження поняття «ефективність» встановлено, що підходи до її 

визначення та оцінки еволюціонували та змінювались. Спостерігаємо, в ході аналізу робіт 

науковців ХІХ-ХХ століття, ефективність виробництва розглядається на рівні виконання 

виробничих процесів. Розвиток економічної науки змінив вектор дослідження у бік 

ефективності на рівні організації та економічної системи, в наслідок чого думки науковців, 

щодо визначення показників ефективності господарської діяльності розділилися. 

Так представники оцінки на основі єдиного показника сформували складний 

комплексний показник, що вміщує велику кількість вихідних параметрів та в результаті не 

поступається системі показників. Також були створені ситуаційні алгоритми, що дають 

змогу обрати той чи інший комплексний показник на основі аналізу характеристик 

підприємства. Проте на практиці ми спостерігаємо, що для оптимальної оцінки ефективності 

потрібно здійснювати всебічний аналіз великої кількісті показників. З метою проведення 

такого аналізу потрібно розглянути базові методики та вивчити конструкцію основних 

показників забезпечення ефективності, економічний зміст та конструкцію показників 

економічної ефективності. 

Натомість представники іншого підходу вважають, що більш доцільно формувати 

систему показників, ніж отримувати єдину оцінку. Заключну оцінку ефективності має 

здійснювати експерт на основі аналізу системи показників, спираючись на власний досвід, 

інтуїцію, прогнози, певні неформальні обставини та робити ґрунтовні висновки. На практиці 

існують так звані компромісні підходи, коли спочатку створюється система показників, а 

потім до її результатів застосовують певні правила згортання, групування та отримання 

комплексної інтегральної оцінки. 

Відсутність чітких вимог до методики оцінки ефективності діяльності підприємства в 

реальності призводить до прорахунків, прийняття нераціональних управлінських рішень та 

як наслідок – банкрутства підприємства. Отже, оцінка ефективності охоплює усі сторони, 

сфери та ланки господарської діяльності в цілому. 

Результатами оцінки виступають обсяги виготовленої продукції як в натуральному 

вираженні, так і в кількісному або прибуток. Проте слід зауважити, що величина цих 

показників не дає можливості зробити якісні висновки про ефективність чи неефективність 

діяльності підприємства, так як нам невідомо затрати та наслідки отримання таких значень 

показників. Отже, для отримання об‘єктивної оцінки ефективності господарської діяльності 

підприємства потрібно враховувати витрати на одержання підприємством даних результатів. 

В економічній літературі представлено велику кількість концептуальних підходів до 

оцінки економічної ефективності господарської діяльності. 

Г. Шмален одним з основних критеріїв оцінки діяльності підприємства в умовах 

ринкової економіки вважає економічність. Під економічністю автор розуміє отримання 

певного результату при найменших витратах або заданому об‘ємі витрат. Основними 

показниками діяльності підприємства в ринкових умовах автор називає фінансову стійкість і 

прибуток (рентабельність). Причому, під останньою він розуміє рентабельність власного 

капіталу і рентабельність всього капіталу, вкладеного в підприємство [1, с. 145]. 

А.Д. Шеремет і Р.С. Сайфулін пропонують визначати ефективність авансованих 

ресурсів і ефективність спожитих ресурсів, а також оборотність і рентабельність коштів або 

їх джерел [2, с. 94]. 
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О.В. Ефімова приходить до висновку, що ефективність доцільно визначати по 

рентабельності використаного капіталу, причому у разі залучення позикових засобів треба 

враховувати також фінансові витрати (відсотки). Прибуток для визначення рентабельності 

слід брати ту той, що залишається у розпорядженні підприємства, тобто чистий [3, с. 363]. 

І.Н. Герчикова пропонує рахувати ефективність щодо реальних витрат виробництва. 

При цьому, вона вважає, що ефективність слід визначати по рентабельності активів, по 

рентабельності власного капіталу і позикового капіталу [4, с. 126]. 

Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується показником 

ефективності використання капіталу, тобто максимальної його віддачі, що виражається 

збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу. Це досягається шляхом раціонального 

використання всіх видів ресурсів, запобігання їх перевитрат, втрат на всіх стадіях кругообігу.  

Для того, щоб визначити недоліки у процесі використання капіталу та їх усунути, 

потрібно здійснити аналіз діяльності підприємства, що дає змогу прорахувати можливості 

підприємства щодо оптимального використання власних та позикових джерел фінансування 

та зменшити рівень ризику. 

Для аналізу ефективності використання капіталу застосовують різні методики, це 

дозволяє структурувати та ідентифікувати взаємозв‘язки між основними показниками. 

Виділяють такі види аналізу капіталу: горизонтальний; вертикальний; аналіз 

коефіцієнтів. 

1. Горизонтальний (трендовий) аналіз. 

Горизонтальний (або трендовий) аналіз базується на вивченні динаміки окремих 

показників у часі. В процесі його використання розраховують темпи зростання (чи приросту) 

окремих показників фінансової звітності за певну кількість періодів і визначають загальні 

тенденції їх зміни (або тренд). У системі аналізу капіталу найбільшого поширення набули 

наступні види горизонтального (трендового) аналізу:  

- дослідження динаміки показників звітного періоду у порівнянні з показниками 

попереднього періоду (наприклад, з показниками попереднього місяця, кварталу, року);  

- дослідження динаміки показників звітного періоду в зіставленні з показниками 

аналогічного періоду минулого року. Цей вид горизонтального аналізу застосовують на 

підприємствах з вираженими сезонними особливостями господарської діяльності;  

- ослідження динаміки показників за кілька попередніх періодів. Метою цього виду 

аналізу є виявлення тенденції зміни окремих показників, що характеризують результати 

формування і використання капіталу підприємства (визначення лінії тренду в динаміці).  

Усі види горизонтального (трендового) аналізу доповнюють зазвичай дослідженням 

впливу окремих чинників на зміну відповідних результативних показників. Результати 

такого аналітичного дослідження дозволяють побудувати факторні моделі, які 

використовують потім у процесі планування окремих параметрів формування і використання 

капіталу [5]. 

2. Вертикальний (структурний) аналіз. 

Вертикальний (або структурний) аналіз базується на структуруванні окремих 

показників фінансової звітності підприємства. Розраховують питому вагу окремих 

структурних складових капіталу. Найбільшого поширення набули наступні види 

вертикального (структурного) аналізу:  

- структурний аналіз капіталу за правом власності. Визначають питому вагу власного і 

позикового капіталу підприємства. Результати цього аналізу використовуються в процесі 

оптимізації структури капіталу підприємства і оцінки ефекту фінансового левериджу; 

- структурний аналіз позикового капіталу за періодом залучення. В процесі такого 

аналізу визначають питому вагу позикового капіталу, залученого підприємством на коротко- 

і довгостроковий період. Результати цього аналізу використовують для дослідження 

фінансової стійкості й кредитоспроможності підприємства; 

- структурний аналіз позикового капіталу за джерелами залучення. Визначають питому 

вагу використовуваного підприємством банківського кредиту, фінансового лізингу, 
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товарного (комерційного) кредиту і т. ін. Результати цього аналізу використовують у процесі 

оцінки і прогнозування середньозваженої вартості капіталу, оптимізації структури джерел 

капіталу та в інших випадках [6]. 

3. Оцінювання фінансових коефіцієнтів.  

Аналіз фінансових коефіцієнтів (R-аналіз) базується на розрахунку співвідношень 

різних абсолютних показників підприємства між собою. При цьому визначають різні 

відносні показники, які характеризують окремі результати формування і використання 

капіталу підприємства. Найбільшого поширення набули наступні групи аналітичних 

фінансових коефіцієнтів: фінансової стійкості підприємства; ліквідності підприємства; 

оборотності капіталу; рентабельності капіталу, капіталовіддачі та ін [7]. 

Встановлено, що поняття ефективності є досить широким, різноманітним та 

неоднорідним. Дослідження науковців демонструють, що методологія кількісного виміру 

рівня ефективності в різних галузях виробництва базується на зіставленні результатів та 

витрат, але ці показники відрізняються своєю формою вираження, точністю і повнотою 

вимірів. Через це виникає ймовірність неточної та неефективної оцінки результативності 

об‘єктів, що в свою чергу провокує прийняття хибних та необґрунтованих рішень. 

Отже, аналізуючи розглянуті методичні підходи оцінки економічної ефективності 

використання капіталу, можна зробити висновок про доцільність використання комплексної 

системи показників, що поєднує всі представлені вище підходи. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 

Криптовалюта  стала частиною цифрових розрахунків фізичних осіб і в українському 

сегменті. Але правове поле регулювання ринку крипто валют не було сформоване, тому 

юридичні особи не мали права здійснювати розрахунки крипто валютою. Тому постала 

нагальна потреба створення чіткої регулятивної бази функціонування та розвитку сучасних 

цифрових платіжних інструментів  
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Криптовалюта – це цифрові гроші, які не мають матеріального вираження, обіг яких 

здійснюється лише в інтернет-середовищі. Характерними рисами криптовалюти є 

незалежність від центрального банку, на базі передових технологій  блокчейну  та 

асиметричного шифрування (публічні приватні ключі), які забезпечують надійність 

транзакцій та роботу мережі. Криптографічні методи захисту регулюють емісію, транзакції  

та облік крипто валют [1].  

Блокчейн - технологія, на базі якої побудований Bitcoin, що включає в себе 

безперервний послідовний ланцюжок блоків, який містять інформацію про всю історію 

скоєних транзакцій 

Валюта - грошова одиниця, будь-який товар, здатний виконувати функцію грошей при 

здійсненні обміну товарами на ринку всередині країни або на міжнародному ринку. [2] 

Згідно з даними Global Crypto Adoption Index-2021, складеного компанією Chainalysis, 

Україна посідає четверте місце серед країн світу за обсягом торгівлі криптовалютами. 

Загалом крипторинок в Україні став популярним напрямом інвестицій, а в умовах війни в 

Україні – ще й потужним інструментом боротьби з російською агресією: з моменту окупації 

відомі блокчейн-компанії не просто долучилися до фандрейзингу, а й направили 

безповоротну фінансову допомогу напряму користувачам України. 

Так, наприклад, лише за липень цього року платформа Aid for Ukraine Мінцифри 

відзвітувала про $54 мільйонів донатів у вигляді віртуальних активів. 

Водночас, незважаючи на таку популярність, питання регулювання операцій із 

криптовалютами в Україні довго залишалося невизначеним. Підписання Закону України 

«Про віртуальні активи» стало важливим кроком до визначення правового статусу й 

детінізації ринку криптовалют. 

ЗУ «Про віртуальні активи» дозволить іноземним та українським криптобіржам 

легально працювати на території України, а банкам – відкривати рахунки для компаній, що 

здійснюють операції з криптоактивами. Українцям ж зможуть зберігати  свої заощадження у 

віртуальних активах. 

Проте, Закон України «Про віртуальні активи» прямо не регулює питання 

оподаткування операцій із віртуальними активами. Цей закон не створює додаткових 

сприятливих умов для ведення бізнесу та не забезпечує додатковий привілейований захист 

економічних інтересів гравців криптоіндустрії. Зокрема, закон не врегульовує і майнінг 

криптовалют. [3] 

Законом визначено, що віртуальні активи - нематеріальні блага, а відтак, є об'єктами 

цивільних прав та підлягають захисту у визначеному законом порядку. 

Таким чином, віртуальні активи можуть бути предметом судового розгляду в порядку 

цивільного судочинства, а також предметом кримінального провадження, якщо, наприклад, 

буде вчинена крадіжка віртуального активу або шахрайство відносно нього.[4] 

Тільки в Сальвадорі та Центральноафриканській Республіці криптовалюти мають 

статус законного платіжного засобу. 

Попри це, рівень «проникнення» криптовалют відчутно зростає, поступово 

збільшується і кількість торговельних точок, в яких можна розрахуватися криптовалютою. 

До них долучаються відомі світові бренди. Активну інтеграцію криптовалют також 

розпочали традиційні платіжні системи. Зокрема, «криптою» можна сплатити за товари через 

Mastercard, Visa та PayPal. 

Поки це складно назвати повноцінними розрахунками криптовалютами. Все ж 

трансакції відбуваються через конвертацію в офіційні валюти. Але популяризація таких 

платіжних продуктів може сприяти поширенню розрахунків криптовалютами надалі.[5] 
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НА ЕКОНОМІКУ ТА БІЗНЕС 
 

Для стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці, підвищення 

зайнятості населення держава повинна здійснювати  комплекс заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту. 

Пріоритетними напрямками державного регулювання є: 

 пропозиція (маса) грошей;  

 валютний курс;  

 швидкість обігу грошей; 

 ставка процента (облікова ставка);  

Процентна або облікова ставка – це іструмент монетарної політики, спрямований на 

регулювання рівня  інфляції. 
Механізм його полягає в тому, що центральний банк установлює ставки процентів за 

позичками, які він надає комерційним банкам. 

Облікова ставка НБУ — монетарний інструмент, за яким НБУ встановлює для суб'єктів 

грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових 

ресурсів.  

Облікова ставка — це ключова процентна ставка Національного банку, за якою він 

здійснює основні операції з банками з надання або залучення коштів у межах проведення 

монетарної політики. Облікова ставка є орієнтиром ціни на гроші.  ЇЇ динаміка  характеризує 

стан монетарної політики (жорстка або м‘яка) [2].  

Змінюючи ставки, Національний банк впливає на умови, за якими комерційні банки 

укладають угоди між собою на грошовому ринку, і, таким чином, на вартість 

короткострокових кредитних коштів. У свою чергу, вартість короткострокових коштів 

впливає на процентні ставки банків за кредитними та депозитними операціями з 

підприємствами та населенням, обмінний курс гривні та ціни інших фінансових активів. 

Урешті-решт за допомогою зміни процентної ставки центральний банк опосередковано 

впливає на такі макроекономічні показники, як ВВП та інфляція. Зазначений процес має 

назву «механізм монетарної трансмісії» [1].  

Збільшення рівня облікової ставки НБУ  спричиняє такі  наслідки: 

- зменшує попит комерційних банків на кредити  НБУ; 

- зменшує попит економічних суб‘єктів на кредити у комерційних банках  (оскільки 

зростають процентні ставки за кредитами); 

- стримує зростання пропозиції грошей.  
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Як це працює? При зростанні облікової ставки, комерційні банки підвищують ставки за 

кредитами. Кількість бажаючих взяти кредит зменшується, тоді в економіку надходить 

менше грошей. Адже зменшується платоспроможний попит на товари, які часто купуються в 

кредит. Виробники і продавці змушені стримувати зростання обсягу виробництва та цін 

через зниження попиту. Чим менша кількість грошей в обігу, тим вони дорожчі. Отже, 

гривня зміцнюється, а інфляція стримується.  

Зміни процентних ставок банків впливають на рішення населення та бізнесу, зокрема 

щодо вибору між споживанням/інвестиціями з одного боку та заощадженнями з іншого. 

Наприклад, коли ставка за депозитами зростає, домогосподарства зазвичай більше 

зберігають і менше споживають у короткостроковому періоді. При зростанні ставок за 

кредитами бізнес менше інвестує як через збільшення очікуваних виплат за кредитом, так і 

через очікуване зменшення попиту на свою продукцію з боку споживачів, які скоротили 

споживання. Відповідно, підвищення ставок призводить до зниження споживчих і 

інвестиційних витрат і зростання заощаджень [4].  

В результаті  в короткостроковому періоді сповільнюється розвиток економіки і 

створення робочих місць, зниження інвестиційної привабливості. Проте,  важливішим  

завданням  є стримання  інфляції   для зростання економіки в перспективі. 

Зниження облікової ставки має протилежні наслідки:  

- збільшує попит комерційних банків на кредити  НБУ; 

- збільшує попит економічних суб‘єктів на кредити у комерційних банках;  

- спричинює зростання пропозиції грошей.  

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її стримування 

процента ставка підвищується (політика «дорогих грошей»). При нижчому прогнозованому 

показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем – процентна ставка знижується (політика 

«дешевих грошей») [1].  

Приміром, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції 

через 9-18 місяців. Тому, часто центральні банки змінюють ключову ставку в той момент, 

коли згідно з наявними даними щодо інфляції необхідність цього не є очевидною – 

наприклад, знижують у період зростання поточної інфляції, або підвищують, коли інфляція 

вже знижується. Причина – центробанк провадить активну політику, що враховує не стільки 

поточні значення, скільки їхню найімовірнішу динаміку у майбутньому [5].  

Отже, якщо рівень прогнозованої інфляції вище за цільове значення, то  центральний 

банк підвищує облікову ставку.  У протилежному разі центральний банк знижує облікову 

ставку, стимулюючи загальне підвищення рівня цін. Розмір облікової ставки затверджується 

рішенням Правління Національного банку України. Із 22.07.2022 розмір облікової ставки 

НБУ зріс з 10%  до 25% річних через широкомасштабну війну [2]. 

Очевидно, що таке підвищення облікової ставки стабілізує інфляційні очікування та 

підтримає  стабільний  валютний курс.  
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ПРИЧИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 
Інфляція одна з найбільш актуальних проблем сучасності, її називають ворогом 

суспільства номер один. Пришвидшення інфляції на сьогодні й надалі зумовлюється 

наслідками повномасштабної війни росії проти України. Це порушення ланцюгів постачання, 

руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих 

витрат бізнесу. 

Інфляція – це «тяжка хвороба» економіки з глибокими соціально-економічними 

наслідками. Її грізні симптоми зафіксовані в господарствах різних економічних систем. 

Україна не є виключенням. Тепер інфляція стала явною, її масштаби наростають. Сучасна 

інфляція відбувається під впливом не тільки грошових, але і не грошових факторів і носить 

хронічний характер. 

В економічній науці не існує єдиних підходів щодо причин, наслідків і основних 

напрямів боротьби з інфляцією в умовах ринкової економіки.  

Дослідження причин і соціально економічних наслідків інфляції в Україні в умовах 

поглиблення загальної фінансової кризи і загострення ситуації в країні. Слід звернути увагу 

на те, що зростання цін на окремі товари та послуги, не завжди є інфляційним явищем. 

Оскільки ціни на групи одних товарів чи наданих послуг можуть зростати суттєво, а на групи 

інших товарів і послуг ціни можуть досить відчутно спадати, при цьому загальний рівень цін 

може не змінюватись, тоді таке підвищення цін не є інфляційним явищем [4]. Інфляція – це 

підвищення загального, або середнього рівня цін. Багато хто вважає, що інфляція пов‘язана 

безпосередньо з емісією грошей і тому завжди носить емісійний характер. Дійсно, у 

законодавчому порядку грошова емісія обумовлена здійснювати випуск додаткових грошей в 

обіг [5]. Але інфляційний характер грошова емісія набуває у випадку, коли випуск 

додаткових грошей спрямовується урядом на покриття державного боргу і фінансування 

дефіциту бюджету. Якщо ж випуск грошей спрямований на зростання реального обсягу 

національного виробництва чи уповільнення руху грошей, тоді емісія не є інфляційною.  

Основними соціально-економічними наслідками інфляції майже завжди є перерозподіл 

національного доходу і багатства між різними групами суспільства, економічними і 

соціальними інститутами довільним і не прогнозованим чином. В результаті росту цін 

відбувається зниження конкурентоспроможності національних товарів, внаслідок чого 

зростає імпорт і зменшується експорт, банкрутують національні виробники, росте попит на 

більш стабільну іноземну валюту, посилюється відтік капіталів за кордон, а це сприяє 

зниженню політичної стабільності у суспільстві, зростає соціальна напруженість [1].  

Головним негативним соціальним наслідком інфляції є перерозподіл багатства і 

доходів, особливо якщо вони не індексуються, а кредити видаються без урахування індексу 

цін. Важкі соціальні наслідки інфляції виявляються також у зниженні реальних доходів 

громадян. Інфляція призводить до зниження реальних доходів населення, тоді коли динаміка 

зростання номінальних доходів відстає від динаміки інфляційного процесу [4]. 

https://buduysvoe.com/publications/shcho-take-oblikova-stavka-nbu-yak-vona-vplyvaye-na-ekonomiku-i-na-vash-biznes
https://buduysvoe.com/publications/shcho-take-oblikova-stavka-nbu-yak-vona-vplyvaye-na-ekonomiku-i-na-vash-biznes
https://bank.gov.ua/ua/monetary/about/keyrate-inflat
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Як бачимо, інфляція – це складний багатопрофільний процес, її наслідки завдають 

серйозної шкоди економіці країни та її населенню. Інфляційні процеси в Україні за 

досліджуваний період відбувалися за різних причин, як зовнішніх так і внутрішніх. Зокрема, 

це дефіцит бюджету, зростання державного боргу, надмірна емісія грошей, монополізація 

виробництва, незбалансованість інвестицій, війна в країні тощо. До негативних наслідків 

інфляційних процесів можна віднести зниження реальних прибутків населення, знецінення 

заощаджень населення, втрата зацікавленості виробників у створенні якісних товарів, 

високий рівень інфляційних очікувань. Виснажені міжнародні резерви, підвищений попит на 

іноземну валюту як наслідок панічних настроїв населення у зв‘язку з невизначеністю 

результату перебігу воєнних дій в Україні призвели до значної девальвації національної 

валюти. Ці обставини створили додатковий тиск на курс національної валюти через канал 

очікувань [2]. 

За умов, які склалися у вітчизняній економіці, керування інфляцією є найважливішою 

проблемою грошово-кредитної і економічної політики взагалі. При всій значущості 

скорочення державних витрат, поступового зменшення грошової емісії необхідне 

проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів. Заходи антиінфляційного 

регулювання інфляції в Україні такі:  

- розробка та втілення в життя комплексних державних програм розвитку економіки, в 

першу чергу галузей і підприємств, які сприяють становленню конкурентного, 

високотехнологічного та наукомісткого виробництва;  

- проведення послідовної антимонопольної політики та створення широкої мережі 

економічної інформації для підприємств;  

- посилення стимулів виробничого накопичення, включаючи субсидії, що здатні 

підтримати процес накопичення коштів у підприємців та населення;  

- зміна структури виробничих фондів з метою розширення виробництва товарів 

народного споживання, тобто створення умов для переливу капіталу з однієї до іншої галузі 

суспільного виробництва;  

- стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків та обмеження покриття 

дефіциту коштів за рахунок банківського кредиту;  

- вдосконалення податкової системи; особлива увага регулюючій ролі податків;  

- підвищення ефективності грошово-кредитної політики, яка повинна забезпечити 

тісний взаємозв‘язок усіх елементів ринкового механізму товарно-грошових відносин [3].  

Отже, найбільшої ефективності проведення антиінфляційної політики можна досягти 

лише за умов комплексного використання всіх можливих способів боротьби з інфляцією. 

Інфляційні процеси та економічні кризи не оминули жодної країни, проте навіть найважчі з 

них зазвичай завершувалися оновленням економіки та її зростанням. Україні необхідно 

використовувати той досвід і методи, які допомогли вийти іншим країнам з кризи і подолати 

інфляцію, але з врахуванням особливостей національної економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Сьогодні перед кожним підприємством стоїть проблема забезпечення розвитку за 

збереження стійкості у довгостроковій перспективі. Для цього необхідне одночасне 

вирішення цілого комплексу пов‘язаних завдань: активізації інноваційної діяльності, 

підтримки і, за необхідності, розвитку технологій, зміцнення конкурентних позицій, 

підвищення економічного потенціалу, задоволення інтересів власників підприємства та 

інвесторів. Усе це вимагає від підприємства розроблення та реалізації цілого комплексу 

рішень на довгострокову перспективу з управління інноваційною та інвестиційною діяль-

ністю [1, с. 37] 

Формування механізму інноваційно-інвестиційної діяльності починається з конкретних 

об‘єктів та суб‘єктів управління. Керівниками (організаторами виробництва) можуть бути 

державні органи, підприємства, фізичні та юридичні особи, які здатні здійснювати 

інноваційно-інвестиційну діяльність, приймати відповідні рішення та брати участь у процесі 

виробництва. Об‘єктами управління є відносини, що виникають у процесі інвестиційної та 

інноваційної діяльності. Ними можуть бути управлінські рішення, планування, 

прогнозування та економічне стимулювання, створювані та модернізовані основні фонди та 

поточні активи, результати інтелектуальної діяльності, проєкти та програми тощо. 

Механізм управління інноваційною та інвестиційною діяльністю включає наступні 

функції: 

1. Організація виробництва. У сучасних ринкових умовах компанія несе повну 

відповідальність за результати своєї роботи. Підприємства, що займаються інноваційною 

діяльністю, мають певний склад компонентів. Основним завданням організації виробництва 

є раціональне використання робочої сили, інструментів та предметів праці. Організація 

кожного промислового підприємства виправдовує економічну доцільність системних 

ресурсів задля досягнення високої якості кінцевого результату, тобто вартість знижується, 

щоб отримати найпродуктивніші результати. 

Ефективність виробництва свідчить про якість економічного зростання та відображає 

рівень організаційних та управлінських заходів. 

2. Створення умов науково-технологічного розвитку. Основою для формування 

економічної системи сьогодні є науковий та технологічний розвиток. Підприємства з 

гнучкою політикою, що здатні швидко адаптуватися до зовнішнього середовища, яке 

постійно змінюється з урахуванням науково-технічного прогресу, домінують на ринку. 

Інвестиційні пріоритети віддаються високим технологіям. Дослідження та технологічний 

розвиток дозволять підприємству подолати низький рівень ефективності, створити нові 

робочі місця та збільшити потік вкладень. Такий науково-технічний розвиток підприємства 

допоможе підвищити конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках для 

збільшення використання інновацій для економічного зростання і, таким чином, підвищити 

економічну ефективність підприємства. 

3. Формування інноваційного портфеля. Інновації необхідні для формування 

оптимального портфелю інновацій та виробництва продукції для отримання високого 

фінансового та економічного результату від цієї діяльності. Інноваційний портфель включає 

проєкти різної сфери, період та принципи їх реалізації. Зміст портфеля має досить часто 

перевірятися та оновлюватись. При формуванні інноваційного портфеля підприємство може 

генерувати власні інноваційні ідеї або набувати інноваційні розробки, розвивати інновації 

для реалізації та впровадження їх у своєму виробництві. Важлива роль в інноваціях 

відведена людським ресурсам, а саме їхньому освітньому рівню, рівню інноваційної 

культури, прийняттю та впровадженню інноваційних ідей. 
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4. Аналіз та контроль виконання інноваційних проєктів. Інновації вимагають значних 

інвестицій, зокрема, в галузі досліджень та розробок. Будь-який інноваційний проєкт є 

проєктом інвестиційним, для реалізації якого виділяються інвестиційні кошти, що можуть 

здійснюватись впродовж декількох періодів життєвого циклу [2, с. 7]. Процес впровадження 

інноваційних проєктів потребує постійного аналізу та контролю. Ця процедура дозволяє 

виявляти слабкі місця та недоліки у процесі реалізації. Виявлена помилка може відіграти 

вирішальну роль у виконанні проєкту з початку інвестицій в інновації. Такі відхилення слід 

проаналізувати та виявити причини їх виникнення. Ці показники розглядаються і 

регулюються відповідно до умов діяльності, що змінилися, для досягнення цілей 

інноваційного проєкту. Аналіз інноваційної діяльності підприємства включає порівняння 

витрат на інновацію та результатів її реалізації. Контроль покращує підзвітність та 

забезпечує реалізацію інноваційного проєкту. 

5. Формування інвестиційного портфеля. Формування інвестиційного портфеля є 

важливим кроком у розвитку інвестиційної стратегії. Воно залежить від можливості 

досягнення необхідного рівня доходів та забезпечення виконання інвестиційної стратегії. 

Якщо інвестиційна стратегія підприємства орієнтована на розширення, великі інвестиції 

спрямовані на інвестиційні проєкти, пов‘язані з поліпшенням виробництва. Інвестиційний 

портфель є колекцією проєктів, які управляються як єдине ціле. Інвестиційні проєкти можуть 

бути автономними або можуть взаємодіяти один з одним і бути взаємозалежними. 

6. Аналіз та контроль інвестиційних проєктів. Інвестиційна діяльність в тій чи іншій 

мірі має здійснюватися на будь-якому підприємстві. Інноваційна діяльність підприємства 

потребує великих інвестицій. Основна мета аналізу та контролю інвестиційних проєктів – 

оцінка відхилень від планових показників проєкту в ході його реалізації та оцінка можливих 

шляхів усунення небажаних відхилень. Інвестиційні проєкти реалізуються в 

довгостроковому плануванні, отже, система управління повинна бути гнучкою, здатною 

адаптуватися до умов навколишнього і внутрішнього середовища, що змінюються, під час 

всього життєвого циклу інвестиційного проєкту. 

7. Взаємозв‘язок структурних елементів виробництва, як єдиної системи. Для того, щоб 

проєкт повністю функціонував і розвивався, необхідно забезпечити взаємодію всіх його 

елементів (людські ресурси, інструменти та предмети праці, комунікації та відносини, що 

виникають у процесі виробництва). Виробництво – це інтегрована система. Отже, 

скоординована послідовність дій всіх елементів системи призводить до успішних досягнень 

цілей. 

Кожна функція має певне місце та значення у процесі управління; вони з‘єднані одна з 

одною і доповнюють одна одну у формуванні та прийнятті рішень. 

Під час формування механізму інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства 

мають братися до уваги різні фактори: економічні, організаційно-правові, соціально-

політичні, екологічні, фінансово-економічні, технологічні, організаційні [3, с. 150]. 

Підприємство перебуває під впливом багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів, стан яких 

залежить від результатів його діяльності. При реалізації інвестиційних та інноваційних 

заходів компанія повинна прагнути до взаємозв‘язку зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Кожен механізм управління сприймається як система управління елементом, який забезпечує 

чинники впливу. 

Наступним елементом механізму управління інноваційною та інвестиційною 

діяльністю є система бізнес-зв‘язків, яка визначається набором учасників та відносинами між 

ними. Ділові зв‘язки є універсальним ключем, який допомагає подолати труднощі та 

вирішити складні стратегічні та тактичні завдання. 

Учасниками моделі ділових відносин є розробники, виробники, постачальники, 

споживачі та конкуренти. Це також міжвідомчі органи та громадські організації, органи 

державного управління (міністерства, агентства та комітети), регіональні та місцеві органи 

влади, фінансові установи (банки, фонди, страхові та лізингові компанії) та профспілки. У 

сучасному світі високих технологій необхідно розглянути кожного, хто перебуває в зоні 
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співпраці як стратегічний ресурс та потенціал. 

Бізнес-зв‘язки можуть бути визначені як форма ділової активності, спрямована на 

продуктивну взаємодію з іншими суб‘єктами. У процесі реалізації бізнес-інтереси учасників 

визначаються в рамках їхньої спільної економічної діяльності. Важко уявити успішний 

бізнес без ефективних і міцних ділових відносин. Це дуже важливо для того, щоб мати 

можливість побудувати систему відносин. Поняття «бізнес-комунікації» означає 

взаємовигідне співробітництво з кількома партнерами, метою якого є досягнення впевнених 

комерційних чи некомерційних результатів. Ця допомога здійснюється на основі наступних 

принципів: інтерес, рівність, відповідальність сторін відповідно до закону, моральні та 

матеріальні стимули. Слід зазначити, що ділові відносини призводять до взаємної підтримки 

та вкладу у розвиток підприємництва, стимулюючи інновації та інвестиційні процеси. 

Підприємства, які займаються реалізацією інвестиційних та інноваційних заходів, 

безпосередньо залежать від формування правової бази, стимулювання та розвитку співпраці 

між громадським та приватним сектором. 

Механізм управління інноваційними та інвестиційними заходами спрямований на 

покращення економічних, організаційних, технічних та наукових процесів. Результатом 

інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства є розробка механізму управління цим 

бізнесом. Підприємницька діяльність потребує коштів – інвестицій. Інновації сьогодні 

поєднують науково-технічний розвиток, управління та економіку. Підприємства, які 

використовують інновації, мають конкурентні переваги, тим самим здатні витіснити 

конкурентів із ринку та виграти змагання. Коли підприємство досягає певного рівня 

розвитку, існує потреба у значному та цілеспрямованому використанні законів (економічних, 

соціальних, політичних тощо). 

Таким чином, механізм управління інноваційною та інвестиційною діяльністю 

спрямований на максимізацію прибутку підприємства. Це допомагає виконувати певні 

завдання і забезпечує досягнення цілей. Реалізація механізму починається з прийняття 

управлінського рішення. Механізм управління інноваційною та інвестиційною діяльністю 

підприємства є неподільною складною системою, яка включає кілька категорій, складність 

яких проявляється через відносини між ними. Механізм управління є системою економічних, 

організаційних і науково-технічних відносин, яка регулюється економічними, ринковими, 

технологічними, правовими та соціальними нормами. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ  
 

Після здобуття незалежності в Україні було проголошено курс на створення 

децентралізованої системи территоріальної організації влади (ТОВ). За такої системи 

громадяни на місцях мають брати на себе відповідальніть за стан справ у всіх сферах 

життєдіяльності. Особливо чітко такий підхід до системи ТОВ окреслився після прийняття у 

1996 р. Конституції України та ратифікації й набуття чинності (з 1998 року) Європейської 

хартії місцевого самоврядування.  

Хоча в роки незалежності було багато зроблено в плані удосконалення 

адміністративно-територіального устрою (АТУ) країни, що складає основу оптимальної 

системи ТОВ, однак проблеми, що накопичилися у цій сфері, ще дуже далекі від свого 

вирішення. Тому різні підходи до їх вирішення пропонували такі вчені, як В. Бакум, 

І. Балабоха, Р. Безсмертний, О. Бей, Ю. Ганущак, Б. Данилишин, М. Дністрянський, 

М. Долішній, А. Лісовий, В. Нудельман, О. Соскін, С. Телешун, В. Яцуба та ін. Їхні 

напрацювання знайшли конкретне втілення в Концепції реформи місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади [1]. У ній зазначається, що стратегічною метою цієї 

реформи в Україні є побудова оптимальної системи ТОВ, відхід від централізованої моделі 

управління в державі, забезпечення фінансової спроможності адміністративно-

територіальних одиниць (АдмТО) різного рівня (територіальних громад, районів і регіонів) 

та підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.  

Для побудови оптимальної системи ТОВ в Україні спочатку визначимо, що під нею 

слід розуміти. Спираючись на найбільш коректні дефініції [2, с. 123; 3, с. 191], під нею 

будемо розуміти визначену нормами адміністративного законодавства систему органів 

публічної влади (територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування), що формується відповідно до АТУ держави й має особливості 

функціонування на його різних рівнях. 

Зазвичай, у ТОВ держави виділяють три рівні: макрорівень, що являє собою систему, 

яка складається з усіх регіонів і територій країни; мезорівень – у складі областей і районів; 

мікрорівень – у складі територіальних громад, які є виявом просторової організації органів 

місцевого самоврядування. Щоправда, виокремлення рівнів ТОВ було не у всі часи і не у 

всіх держав. Так, Стародавня Греція через невеликі розміри території і невелику чисельність 

населення спроможна була управлятися з одного центру, натомість Стародавній Рим, що 

захопив величезні території, мав уже відповідну систему центрів управління ними.  

Україна, як найбільша в Європі за площею держава, також впорядковує свою ТОВ, 

розділяючи територію на АдмТО різного рівня, виду та юридично-правового статусу. При 

цьому враховуються: особливості територій (географічні, культурні, історичні та ін.); 

можливості досягнення більш рівномірного соціально-економічного розвитку та зменшення 

ознак депресивного стану територій; необхідність раціонального розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади [4, с. 153]. 

Формування мережі АдмТО логічно починати (за європейською практикою) з 

найнижчого рівня – LAU, який «розщеплюється» на два субрівні – LAU-2 (рівень низових 

територіальних громад [ТГ]) та LAU-1 (рівень об‘єднаних ТГ [ОТГ]). І якщо АдмТО рівня 

LAU-2, визначати в межах класичної теорії центральних місць Вальтера Кристаллера, згідно 
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моделі «мережа k =7» [5, с. 38], то це має бути територія, яка управляється з низового центра 

(великого села, селища чи міста) та в ідеалі має форму шестикутника (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель мережі центральних місць k = 7 для цілей формування  

адміністративно-територіальних одиниць рівня LAU-2 

Джерело: [5, с. 37]. 

 

При цьому число керованих пунктів дорівнює шести, і всі вони розташовані всередині 

шестикутника. Оптимальна ж чисельність осіб такої АдмТО і, відповідно, низової ТГ – 5 і 

більше тисяч осіб. Центр низової ТГ повинен мати об‘єкти, що надають її мешканцям роботу 

та послуги першої необхідності. До таких об‘єктів ми відносимо: виробничі підприємства 

(фермерські і особисті селянські господарства, консервний завод тощо), підприємство 

житлово-комунального господарства, транспортне підприємство, дитячий садок, середню 

школу, амбулаторію, будинок культури, універсам, банківське відділення, пошту, стадіон, 

спортивний зал тощо. 

Рівень  LAU-1, згідно теорії В. Кристаллера, мають формувати 7 АдмТО рівня LAU-2, 

відповідно ОТГ в оптимальному варіанті мають включати по 7 низових ТГ і мати 

чисельність населення 40 і більше тисяч осіб (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель мережі центральних місць k = 7 для цілей формування  

адміністративно-територіальних одиниць рівня LAU-1 

Джерело: [5, с. 37]. 

 

В. Кристаллер встановив, що в Південній Німеччині маленькі міста дуже точно 

розташовані на відстані 21 км один від одного [6]. Якщо в українських реаліях під малими 

містами розуміти центри ОТГ, то це означає, що їх оптимальний середній радіус має 

становити 10,5 км. Відповідно оптимальні радіуси низових ТГ складають 5-6 км. 

Наступні рівні, згідно теорії В. Кристаллера, також мають включати по 7 АдмТО 

нижчих рівнів, але така реальність  це далеко не завжди існує, тому й критерії чисельності 

населення АдмТО на цих рівнях більш варіативні [7].  
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АдмТО рівня NUTS-3 (від 150 тис. до 800 тис. жителів) – це субрегіональне утворення, 

проміжне між АдмТО рівня LAU та регіоном, наприклад провінція. В новому АТУ України 

цьому рівню відповідають нові райони;  

АдмТО рівня NUTS-2 (від 800 тис. до 3 млн. жителів) – регіональне утворення, в 

європейській класифікації – це регіон. Цьому рівню в Україні відповідають АР Крим, 24 

області, міста Київ і Севастополь; 

АдмТО рівня NUTS-1 (від 3 млн. до 7 млн. жителів) – утворення, що може розглядатись 

як державне чи субнаціональне. В Україні АдмТО цього рівня не виділено.  

При проведенні реформи АТУ України, як складової реформи місцевого 

самоврядування і ТОВ, бралися до уваги базові принципи теорії управління, зокрема 

принцип оптимальної кратності – співвідношення між керуючою підсистемою АдмТО 

вищого рівня і кількістю керованих підсистем АдмТО нижчого рівня. Вважається, що це 

співвідношення має бути близьким до 1 : 10, хоча при автоматизації процесів управління 

може збільшуватися до 1 : 25. 

Раціональність розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та 

державними органами виконавчої влади на місцях залежить від вибору моделі, на яку 

спирається ТОВ в Україні – це континентальна або французька модель, яка передбачає, що 

частину своїх повноважень держава делегує місцевому самоврядуванню. Водночас за 

державою залишаються такі базові функції, як: вдосконалення системи управління державою 

та регіонами; зміцнення територіальної єдності; стандартизація якості надання 

адміністративних послуг громадянам; впорядкування та уніфікації АдмТО країни [3, с. 194]. 

Звичайно, ТОВ в Україні базується на системі принципів, які  чітко сформульовані в 

Концепції реформування місцевого самоврядування та ТОВ в Україні [1]. Це такі принципи: 

верховенства права; відкритості, прозорості та громадської участі; повсюдності місцевого 

самоврядування; субсидіарності; доступності публічних послуг; підзвітності та 

підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді; 

підконтрольності органів місцевого самоврядування органам виконавчої влади у питаннях 

дотримання Конституції та законів України; правової, організаційної та фінансової 

спроможності місцевого самоврядування; державної підтримки місцевого самоврядування; 

партнерства між державою та місцевим самоврядуванням; сталого розвитку територій. 

Ці принципи, особливо принцип субсидіарності, важливі в контексті подолання 

основних проблем, які накопичилися в системі ТОВ в Україні, а саме [8; 9]:  

1) неузгодженість української системи АдмТО з європейською класифікацією, зокрема 

на рівнях NUTS-1, NUTS-3 та LAU; 

2) відсутність обґрунтованих чітких критеріїв виділення АдмТО різних рівнів; 

3) неоптимальна кратність АдмТО за регіонами; 

4) різний статус центрів областей і районів, які, до того ж,  далеко не завжди займають 

центральне положення; 

5) незбалансованість обласного і районного поділів країни за чисельністю населення і 

територією; 

6) значні видатки на соціальну сферу та управління, зокрема у низових АдмТО; 

7) розміщення на території багатьох АдмТО інших АдмТО, що мають статус окремих;  

8) відсутність у багатьох АдмТО чітких меж;   

9) обмеженість юрисдикції місцевих органів влади на всю територію АдмТО; 

10) наявність на місцевому рівні двох систем влади – державної та самоврядної; 

11) порушення принципу субсидіарності при розподілі повноважень між рівнями 

влади; 

12) неможливість надання якісних та доступних послуг органами місцевого 

самоврядування через їх слабку кадрову, інфраструктурну та фінансову спроможність. 

Нова система АТУ як основа ТОВ почала складатися в Україні у 2015 р., коли було 

прийнято закон «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» [10]. Цей закон 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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запустив процес формування ОТГ. Критерії їх формування були визначені відповідною 

методикою [11]. 

Нова система АТУ рівня LAU (ОТГ), без урахування тимчасово окупованої території 

АР Крим, складається з 1469 громад та м. Києва. На субрегіональному рівні (NUTS-3) було 

утворено 136 укрупнених районів [12, с. 221-222]. При цьому дуже важливо, щоб нові 

АдмТО, зокрема рівня LAU, були спроможними та оптимальними за розмірами. 

Оцінка рівня спроможності ТГ здійснюється на основі таких критеріїв та їх числових 

значень (0,3 – низький, 0,6 – середній та 1,0 – високий): чисельність населення, тис. осіб – до 

3  (0,3), від 3 до 7 (0,6), 7 і більше (1,0); чисельність учнів у загальноосвітніх школах, осіб – 

до 300  (0,3), від 300 до 500 (0,6), 500 і більше (1,0); площа, км
2
 – до 200  (0,3), від 200 до 400 

(0,6), 400 і більше (1,0); індекс потдаткоспроможності – до 0,3  (0,3), від 0,3 до 0,9 (0,6), 0,9 і 

більше (1,0); частка місцевих податків та зборів, % – до 20  (0,3), від 20 до 40 (0,6), 40 і 

більше (1,0). На основі суми числових значень критеріїв оцінки дається загальна оцінка рівня 

спроможності ТГ: від 1,5 до 2,1 – низький рівень спроможності; від 2,2 до 3,8 – середній 

рівень спроможності; від 3,9 до 5 – високий рівень спроможності [11].  

Проаналізувавши за всіма показниками спроможності  ТГ Вінницького району 

Вінницької області, ми отримали табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Оцінка спроможності територіальних громад Вінницького району  

Вінницької області станом на 1 липня 2022 року 
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1. Агрономічна 9304 1,0 1029 1,0 86.1 0,3 0,62 0,6 43,4 1,0 3,9 В 

2. Вінницька 388204 1,0 45517 1,0 256.6 0,6 1,62 1,0 25,1 0,6 4,2 В 

3. Вороновицька 17230 1,0 1565 1,0 373.5 0,6 0,55 0,6 28,3 0,6 3,8 С 

4. Гніванська 18697 1,0 2223 1,0 244.5 0,6 0,80 0,6 28,7 0,6 3,8 С 

5. Іллінецька 21374 1,0 2508 1,0 469.3 1,0 1,03 1,0 21,0 0,6 4,6 В 

6. Липовецька 20669 1,0 2055 1,0 614.8 1,0 0,76 0,6 29,5 0,6 4,2 В 

7. Літинська 21449 1,0 2479 1,0 587.4 1,0 0,67 0,6 21,2 0,6 4,2 В 

8. Лука-Мелещківська 11239 1,0 1307 1,0 166.2 0,3 0,55 0,6 45,0 1,0 3,9 В 

9. Немирівська 28472 1,0 2717 1,0 676.9 1,0 0,76 0,6 31,4 0,6 4,2 В 

10. Оратівська 18782 1,0 1761 1,0 837.4 1,0 0,69 0,6 37,3 0,6 4,2 В 

11. Погребищенська 27731 1,0 2493 1,0 1202.3 1,0 0,70 0,6 46,5 1,0 4,6 В 

12. Стрижавська 19296 1,0 2128 1,0 240.3 0,6 0,61 0,6 30,8 0,6 3,8 С 

13. Сутисківська 6695 1,0 634 1,0 63.2 0,3 0,35 0,6 46,4 1,0 3,9 В 

14. Тиврівська 11128 1,0 1252 1,0 420.4 1,0 0,88 0,6 30,5 0,6 4,2 В 

15. Турбівська 15507 1,0 1804 1,0 391.5 0,6 0,49 0,6 36,3 0,6 3,8 С 

16. Якушинецька 24221 1.0 1630 1.0 283,7 0,6 0,94 1,0 33,0 0,6 4,2 В 

Примітка: В – високий рівень; С – середній рівень. 

Джерело: розраховано за [13-15]. 

 

З табл. видно, що за сумарним показником спроможності жодна з 16 ТГ Вінницького 

району не відноситься до громад з низьким рівнем спроможності. Тільки 5 ТГ 
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(Вороновицька, Гніванська, Лука-Мелешківська, Сутисківська та Турбівська) відносяться до 

громад із середнім рівнем спроможності.  

На рівень спроможності ТГ суттєвий вплив справляють параметри їх оптимальності: 

кратності АдмТО, співмірності за чисельністю населення та площею і морфометричності, 

зокрема середнім радіусом, порівняно з їх теоретичними значеннями (табл. 2). 

Таблиця 2 

Оцінка територіальних громад Вінницького району  

Вінницької області за критеріями оптимальності станом на 1 липня 2022 року 
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Агрономічна 6 1 9304 9304 86,1 9,3 27,4 5,2 

Вінницька 9 1 388204 388204 256,6 16,0 81,7 9,0 

Вороновицька 21 3 17230 5743 373,5 19,3 39,6 6,3 

Гніванська 11 2 18697 9349 244,5 15,6 38,9 6,2 

Іллінецька 30 4 21374 5344 469,3 21,7 37,4 6,1 

Липовецька 39 5 20669 4134 614,8 24,8 39,2 6,3 

Літинська 36 5 21449 4290 587,4 24,2 37,4 6,1 

Лука-Мелещківська 13 2 11239 5620 166,2 12,9 26,5 5,1 

Немирівська 53 7 28472 4067 676,9 26,0 30,8 5,5 

Оратівська 52 7 18782 2683 837,4 28,9 38,1 6,2 

Погребищенська 60 8 27731 3466 1202,3 34,7 47,9 6,9 

Стрижавська 13 2 19296 9648 240,3 15,5 38,3 6,2 

Сутисківська 3 1 6695 6695 63,2 7,9 20,1 4,5 

Тиврівська 26 3 11128 3709 420,4 20,5 44,6 6,7 

Турбівська 22 3 15507 5169 391,5 19,8 41,6 6,4 

Якушинецька 17 2 24221 12111 283,7 16,8 45,2 6,7 

Джерело: розраховано за [14]. 

 
Якщо уявити, що оптимальна за розмірами низова ТГ складається орієнтовно із 7 

населених пунктів, то це означає що рівню низових ТГ (LAU-2) відповідають Агрономічна, 

Вінницька та Сутиська ТГ. Причому, не кажучи про Вінницьку ТГ, що очевидно, і 

Агрономічна і Сутиська ТГ спроможні за чисельністю населення (понад 5 тис. осіб) і 

оптимальні за розмірами (середніми радіусами). В Погребищенській ОТГ слід було б 

виділити 8 низових ТГ, Немирівській і Оратівській – по 7. Ці громади, як АдмТО, 

відповідають рівню LAU-1. Причому Погребищенська ОТГ дуже сильно вирізняється (не в 

кращий бік) за параметрами доступності центру громади, маючи середній радіус 34,7 км. Усі 

інші ТГ Вінницького району «застрягли» за своїми параметрами між рівнями LAU-2 та LAU-

1. Отже, для більшості ОТГ Вінницького району, власне, як і для більшості районів України, 

характерна тенденція до формування ОТГ за розмірами більшими від низових громад, але 

меншими від розмірів колишніх адміністративних районів.  

Це означає, що при приблизно однаковому адміністративному апараті колишніх 

районів (близько 70 працівників) і теперішніх ОТГ адміністративні витрати в державному 

масштабі тільки зростуть (нехай і не безпосередньо з державного бюджету). У деяких ОТГ 

адміністративні витрати вже складають половину загального фонду місцевого бюджету. При 

цьому місця одержання багатьох послуг для громадян значно віддалилися. Так, жителі 

колишнього районного селища Гусятин (майже 7 тис. осіб) на Тернопільщині за послугами 
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Пенсійного фонду змушені їхати в Теребовлю (49 км). Найближча до них прокуратура тепер 

розташована в Чорткові (45 км). А заяву до Національної поліції від них можуть прийняти 

тільки в Підволочиську (71 км) [16]. Таким виходить «просторове розщеплення» спектру 

послуг, які раніше громадянин міг одержати в одному місці. Отже, переведення значної 

частини громадських послуг на рівень NUTS-3 робить успішність реформи АТУ дуже 

сумнівною, тим більше що місцеві доходи ОТГ (в доларовому еквіваленті) ще до війни мали 

спадну тенденцію. 

Загалом недоліки реформи місцевого самоврядування і ТОВ уже є достатньо 

відчутними. В перспективі вони можуть ще більше позначитись на сталому розвитку 

територіальних громад. 
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НЕОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ  

В ПЕРІОД ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ВІЙНИ 
Україна внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації зазнала 

величезних людських і матеріальних втрат, вони оцінюються десятками тисяч людських 

життів і сотнями мільярдів доларів. Але, незважаючи на складні умови військового стану, 

України вже зараз прагне мати чітку візію і плани стосовно того, яким чином вона має 

відновлюватися, якою вона має стати в майбутньому, аби нею пишалися не тільки українці, а 

й захоплювався весь світ.  

Війна показала, що економічна, зокрема промислова та інноваційна політика, яка 

проводилася в Україні впродовж останніх десятиліть, була недосконалою і неадекватною 

викликам часу. Її результатом стало суттєве технологічне й економічного відставання 

України від передових країн і навіть від росії, що зробило її ще більш вразливою до 

зовнішньої агресії. Тому для України в період відновлення дуже важливо не збитися на курс 

простого відтворення знищених або зруйнованих об‘єктів, а суттєво прискоритися в 

напрямку розширеного якісного відтворення. Аби стати на цей шлях, необхідно 

обґрунтувати концептуальну парадигму відновлення країни. Ми вважаємо, що нею має бути 

парадигма неоекономічного розвитку країни, бо інші парадигми екзистенційно неприйнятні 

для України.  

Питання переходу України на засади неоекономіки розглядали такі вчені, як: Ю. Бажал, 

В. Білоцерківець, О. Бутнік-Сіверський, В. Геєць, Б. Данилишин, В. Сіденко, Л. Федулова та 

ін. Їхні дослідження є ґрунтовними, проте ряд питань, пов‘язаних із післявоєнним 

відновленням української економіки та формуванням неоекономічної моделі її відновлення, 

потребують поглибленого вивчення.  

Відновлення України на засадах нової економіки (неоекономіки) необхідне тому, що ця 

економіка – це економіка знань, нових інформаційних технологій, нових бізнес-процесів, які 

забезпечують лідерство та конкурентоспроможність [1]. Це якраз ті сегменти, яких системно 

бракувало економіці України до війни і бракує нині в дуже складний період відновлення 

країни.  

Слід мати на увазі, що неоекономіка пройшла різні стадії розвитку і тому представлена 

різними сегментами, зокрема такими, як: сервісна (постіндустріальна) економіка, 

інформаційна економіка, Інтернет-економіка та мережева економіка (рис. 1). 

Фундаментальна відмінність неоекономіки від традиційної полягає у виді активів, які 

їм притаманні. Неоекономіка спирається на людський капітал, ідеї, знання та бренди, тоді як 

традиційна більше орієнтована на природні ресурси та промислове виробництво [1]. 

 «Стовбуровими клітинами» неоекономіки є т. зв. підривні інновації. Автор теорії цього 

типу інновацій Клейтон  Крістенсен  довів, що вони змінюють співвідношення цінностей на 

ринку [2].  Це означає, що компанії, які ними володіють ними, змінюють цілі галузі. Так, 

Amazon і Aliexpress змінили уявлення про електронну торгівлю, Booking та AirBnb вплинули 

на ефективність і безпечність ринку оренди житла, а Uber – трансформував усю галузь 

таксі [3, с. 33]. 

Кореляція між рівнем економічного та технологічного розвитку національних економік 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/2022-rik/informacijni-dovidki-shodo-rozrahunku-obsyagu-osvitnoyi-subvenciyi-na-2022-rik
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на сьогодні вже не піддається сумнівам [4, с. 12]. Вважається, що до 2030 року світ змінять 

такі технології, як: Big data (BD) і хмарні технології; Інтернет речей – Internet of Things (IoT), 

промисловий інтернет речей (IIoT); штучний інтелект (AI); роботизація, дрони, 

кібернетизація людини; неироінтерфеиси, віртуальна реальність (VR), доповнена реальність 

(AR), змішана реальність (MR), геиміфікація; 3D-друк; біоінженерія, генно-модифіковані 

бактерії.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель еволюційного розвитку сучасної економіки 

Джерело: складено на основі [5, с. 30].  

 

Оскільки проривні інновації, а це насамперед найсучасніші технології, забезпечують 

розвиток відповідних секторів (сфер, галузей тощо) неокономіки, то вони часто 

відображаються і в їх назві, хоча сам перелік цих секторів ще в стадії формування. В 

контексті національних програм і проєктів Плану відновлення України ми вважаємо 

доцільним виокремлення таких із них: ІТ-сфера, Індустрія 4.0, Military-tech, відновлювана 

енергетика, біоекономіка, Transport-tech, електронна торгівля, «зелена» економіка або 

GreenTech, креативна економіка, R&D (сектор досліджень і розробок), EdTech (освіта на 

основі нових технологій), MedTech, FinTech, InsurTech (страхування на основі нових 

технологій). 

В умовах переходу до постіндустріального суспільства можна виокремити три способи 

формування складових секторів неоекономіки: 1) шляхом заміщення складових старої 

(традиційної) економіки; 2) шляхом витіснення їх; 3) шляхом утворення на «голому місці» 

В рамках парадигми неоекономічного розвитку дуже важливо, щоб розвиток секторів 

неоекономіки знайшов належне відображення у Плані відновлення України. Зауважимо, що 

цей план включає 24 томи напрацювань і має достатньо чітку візію того, яким чином Україна 

має здійснити українське економічне диво й стати членом ЄС та візитівкою демократичного 

світу. План складається з 15 національних програм у різних секторах економіки та 

суспільного життя, кожна з яких містить низку проєктів [6; 7]. 

Кошти на відбудову України планують отримувати з різних джерел. Для того, щоб 

координувати надходження і витрачання коштів, на конференції в Берліні 28 жовтня 2022 р. 

було ухвалено принципове рішення щодо створення Фінансової координаційної платформи 

для допомоги Україні. Пріоритетним джерелом відновлення України мають стати російські 

репарації і заморожені активи країни-агресора та її олігархів (не менше 300 млрд дол.). Друге 

джерело – це гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-

партнерів. Третє джерело – це інвестиції приватного сектору. Четверте джерело – 

позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій. П‘яте джерело – це кошти бюджету 
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України. 

План розрахований на десять років і має три етапи. Перший етап (на 2022 р. – 

вирішення термінових завдань), другий (2023-2025 рр.) – це етап відбудови і третій (2026-

2032 рр.) – це етап модернізації всіх сфер життєдіяльності.  

Намічено два ключові підходи до відновлення: регіональний або просторовий і 

параметричний або секторальний. Перший передбачає, що зарубіжні країни візьмуть 

шефство над окремими регіонами, а другий – що відбудова відбуватиметься з орієнтацією на 

розвиток секторів неоекономіки. 

Аби виявити можливості реалізації Плану відновлення України на засадах 

неоекономіки, проведемо суперпозицію національних програм відновлення і секторів 

неоекономіки (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Матриця реалізації національних програм відновлення України  

на базі секторів неоекономіки 

НП 
Сектори неоекономіки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 + + +            

2 + +    +   +      

3 +       + +      

4  +  + + +         

5 +      +  +      

6             + + 

7             +  

8 +    +   +       

9      +  +       

10 +   +  +     +    

11        + +  +    

12          + +    

13            +   

14 +        +      

15 +        +      

Примітки; 
1
НП (національні програми): 1. Зміцнення оборони і безпеки ($50 млрд); 

2. Прагнення до інтеграції в ЄС (<$1 млрд); 3. Відбудова чистого та захищеного 

середовища ($20 млрд); 4. Енергетична незалежність та Зелений Курс ($130 млрд); 5. 

Поліпшення бізнес-середовища ($5 млрд); 6. Забезпечення конкурентного доступу до 

капіталу ($75 млрд); 7. Забезпечення макрофінансової стабільності ($60-80 млрд); 

8. Розвиток секторів економіки з доданою вартістю ($50 млрд); 9. Розширення та 

інтеграція логістики з ЄС (120-160 млрд); 10. Відновлення та модернізація житла та 

інфраструктури регіонів ($150-250 млрд); 11. Відновлення та модернізація соціальної 

інфраструктури ($35 млрд); 12. Розвиток системи освіти ($5 млрд); 13. Модернізація 

системи охорони здоров’я ($5 млрд); 14. Розвиток систем культури та спорту ($20 млрд); 

15. Забезпечення ефективної соціальної політики ($7 млрд). 
2
Сектори неоекономіки: 1. ІТ-сфера; 2. Індустрія 4.0; 3. Military-tech; 4. Відновлювана 

енергетика; 5. Біоекономіка; 6. Transport-tech; 7. Електронна торгівля; 8. «Зелена» економіка; 

9. Креативна економіка; 10. R&D; 11. EdTech; 12. MedTech; 13. FinTech; 14. InsurTech. 

Джерело: розробка автора за матеріалами [6; 7]. 

 

З табл. 1 видно, що при реалізації усіх програм відновлення України або 

передбачається або є можливим розвиток відповідних секторів неоекономіки. 
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Реалізація національних програм відновлення на засадах неоекономіки продиктована 

усім ходом розвитку передових країн світу (США, КНР, Японії, Німеччини, Великої 

Британії, Франції, Південної Кореї, Сінгапуру та ін.). Україна, згідно Національної 

економічної стратегії на період до 2030 року, також бере курс на розбудову неоекономіки 

[8]. Відтак, розглянемо перспективи розвитку її секторів, важливих для реалізації 

національних програм відновлення. 

1. ІТ-сфера. Вона забезпечує комп‘ютеризацію та цифровізацію усіх сфер і нової, і 

старої економіки і таким чином сприяє реалізації багатьох національних програм. В Україні 

до 24 лютого 2022 р. найбільшими ІТ-хабами України були Київ, Львів, Харків, Дніпро та 

Одеса. В ІТ-сферу було залучено 285 тисяч працівників і у 2021 р. вони принесла економіці 

країни 6,9 млрд дол. експортної виручки, показавши стрімке зростання – на 38% у порівнянні 

з 2020 роком. Але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну значна частина 

працівників галузі із прифронтових регіонів переїхала у західні області; при цьому за 

підсумками першого кварталу 2022 р. 26% ІТ-компаній відзначили зменшення своїх 

доходів [9].  

ІТ-сфера має охоплювати всі програми відновлення України. З цією метою у вересні 

2022 р. Мінінфраструктури разом з Мінцифри і коаліцією RISE Ukraine презентували дизайн 

електронної системи управління відбудовою. Україна вже має досвід створення провідних 

державних електронних систем: ProZorro та «ProZorro.Продажі», eHealth, «Дія» – ці назви 

відомі в усьому світі. Однак система управління відбудовою безпрецедентна: йдеться про 

управління Планом з відновлення тривалістю десять років і вартістю 750 млрд дол. [10]. 

2. Індустрія 4.0 – провідний тренд Четвертої промислової революції. Україна ж у 

2030 р. за умови збереження теперішніх тенденцій – це аграрна країна без сучасної 

промисловості. Тому в Україні конче необхідним є перехід до Індустрії 4.0. Які передумови 

для цього у нас є? У нас уже створено рух «Індустрія 4.0 в Україні». Велику увагу цим 

питанням приділяє й Асоціація підприємств промислової автоматизації України та окремі 

компанії. Так, компанія IT-Enterprise завдяки модулям «Виробництво» та «ERP-системи» вже 

вирішує завдання Індустрії 4.0 результативніше, ніж аналогічні компанії зарубіжних країн. 

Проблема однак у тому, що досягнення цієї компанії не тиражуються в Україні [11]. З іншого 

боку, це дає велику надію на розбудову оборонно-промислового комплексу (ОПК) України 

на засадах Індустрії 4.0.  

3. Military-tech. Війна показала, якщо ми не будемо виробляти високоефективні 

інноваційні системи бойової складової, або іншими словами не лише оборонного, а й 

наступального характеру – для стримування загарбницьких дій країни-агресора, то ми 

будемо завжди країною, який щось просить для забезпечення власної безпеки. Тому дуже 

важливо перебудувати ОПК країни на засадах Military-tech та Індустрії 4.0. До речі, зараз 

Military-tech в Україні розвивається з великою швидкістю. Проєкти, на реалізацію яких 

раніше відводили 1,5–2 роки, то нині вони втілюються за 2–3 місяці. Серед пріоритетних 

напрямів – усе, що потрібно для фронту: від дронів до тактичної медицини та відновлення 

після поранень. 

4. Відновлювана енергетика. Вона є основою для реконструкції та подальшого сталого 

розвитку енергетики в Україні, оскільки не буде спиратися на викопне паливо й 

передбачатиме використання енергоощадних технологій та відновлюваних джерел енергії. 

Найкращі умови Україна має для виробництва рідкого біопалива: експортовані нею ріпак, 

соя і технічна олія, еквівалентні 1,6-1,9 т біодизеля. Ця кількість могла б замістити до 30% 

імпортованого дизелю. А ще 10% імпорту бензину можна замістити через додавання до 

нього біоетанолу вітчизняного виробництва [12]. 

5. Біоекономіка. Впровадження сучасних біотехнологій у різних галузях сільського 

господарства та харчової промисловості України буде мати, без сумніву, суттєвий 

позитивний ефект, який проявиться у зростанні обсягів виробництва та зменшенні 

собівартості отриманої продукції. Так, впровадження в Україні комерційного культивування 

біотехнологічних сільгоспрослин дозволить забезпечити чисте зростання рівня 
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рентабельності фермерських господарств до понад 0,5 млрд дол. на рік [13]. 

6. Transport-tech. Значна частина транспортних засобів, що експлуатуються 

українськими водіями та перевізниками, є застарілими, неефективними та мають значний 

негативний вплив на довкілля і, як наслідок, на здоров‘я громадян. Тому екологізація 

транспорту або перехід  до «зеленого» транспорту є одним із стратегічних напрямів його 

розвитку в Україні. На це вказує те, що Національна транспортна стратегія України 

передбачає до 75% електротранспорту серед нових авто до 2030 року і збільшення рівня 

застосування альтернативного палива і електроенергії в транспорті до 50%. Натомість 

українські зобов‘язання по Паризькій угоді передбачають не менше 15% електротранспорту 

серед нових авто у 2030 р. У 2021 р. вона в Україні вже склала 7,2% [14].  

7. Електронна торгівля. Світовий обсяг продажів в e-commerce щорічно збільшується 

і в 2020 році 20% покупок в світі були зроблені через інтернет. Позиції e-commerce 

зміцнюються і в Україні, зокрема й через поширення інтернету. За різними оцінками, ним 

користується близько 70% населення України. За даними компанії CBR, наприкінці 2020 

року в Україні 10,6 млн людей (а це третина населення) регулярно купували в інтернеті. 

Цьому сприяло те, що влада у 2020 р. прийняла ряд законів, зокрема про РРО для інтернет-

магазинів, які позитивно вплинули на роботу інтернет-магазинів [15].  

8. «Зелена» економіка. Світова економіка потужно працює нам тим, щоб до 2050 року 

звести викиди в атмосферу парникових газів до нуля. Якщо цього не зробити – людство 

очікує кліматичний колапс, а це означає що світові квоти на неекологічну продукцію, 

підвищення податків та інші обмеження на традиційну неекологічну економіку будуть 

зростати, чим будуть обтяжувати кожного громадянина, в т. ч й України. Тому відновлення 

української економіки обов‘язково має відбуватися з урахуванням екологічного чинника і з 

використанням сучасних екоощадних та екозберігаючих технологій.  

9. Креативна економіка. Знаковою подією для розвитку креативних індустрій в 

Україні стало ухвалення закону «Про культуру» у 2019 році, у якому з‘явилося нове поняття 

– «креативні індустрії». Відтоді на законодавчому рівні затвердили, що це види економічної 

діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне 

(мистецьке) або креативне вираження, як, наприклад у кластер креативних індустрій 

Херсонської області.  

10. R&D (сектор досліджень і розробок) є основним у національній інноваційній 

системі неоекономіки. Для її розбудови необхідною є системна перебудова наукової сфери та 

її відносин з суспільством, державною владою та бізнесом. Роль R&D особливо велика в 

реалізації програми відбудови чистого та захищеного середовища, зокрема в плані 

запобігання кліматичним змінам та відновлення забруднених територій, а також в реалізації 

програми розвитку системи освіти, яка передбачає створення системи інноваційних 

(наукових, технологічних та індустріальних) парків. 

11. EdTech. Сутність EdTech полягає у впровадженні нових технологій в освіту. 

Причому контекст EdTech ширший, аніж звичні на сьогодні комп‘ютерні програми та 

інтерактивні панелі. До них ще варто додати онлайн-курси, засоби доповненої реальності, 

дистанційне та гібридне навчання, штучний інтелект тощо.  

12. MedTech. Майбутнє світової медицини в цілому пов‘язане з прогресом в галузі 

MedTech (біомедичних та цифрових технологій), зокрема таких, як штучний інтелект, 

генетичне тестування, віртуальна реальність, 3D-друк, робототехніка, нанотехнології, 

використання стовбурових клітин і пуповинної крові тощо. В Україні, зокрема в Києві, 

використовуються методики із застосування пуповинної крові для лікування захворювань 

крові, нервової системи, вроджених вад серця тощо [16].  

13. FinTech. Найбільший розвиток фінтех-індустрії в Україні було зафіксовано у 

2017–2018 рр., коли на ринку одразу з‘явилося 60 компаній (Finmap, Ring, Hotline finance, 

LiteGo та ін.). Особливістю ж сучасного фінтех-сектору в Україні є зрілість фінтех-компаній. 

Як наслідок – більшість із них працює без залучення зовнішніх інвестицій. Основою ж 

подальшого розвитку вітчизняного фінтех-сектору має статим об‘єднання фінтехкомпаній в 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EdTech&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=FinTech&action=edit&redlink=1
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консорціуми (з метою отримання кращого доступу до інвестицій), а також проведення 

ефективної політики державного регулювання ринку фінансових технологій, зокрема 

блокчейн-платформ.  

14. InsurTech. Спектр іншуртех-проєктів у сфері страхування в Україні наразі не надто 

великий, але в перспективі він значно розшириться за рахунок використання штучного 

інтелекту та машинного навчання для сегментації клієнтів, електронних полісів, мобільних 

додатків, блокчейн-технології тощо. Наразі ж український страховий ринок сконцентрований 

на максимальному переході в онлайн, що теж дуже важливо та актуально. 

Отже, при реалізація національних програм відновлення має бути використаний весь 

наявний потенціал неоекономіки в Україні. Крім того, реалізація окремих програм і проєктів 

потребує нарощування потенціалу неоекономіки, особливо в секторах Індустрія 4.0 та 

Military-tech. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ 
 

Контент-маркетинг – це стратегічний підхід, який ґрунтується на створенні і 

розповсюдженні цінного, релевантного, послідовного і взаємопов‘язаного контенту, щоб 

залучити й утримати чітко визначену аудиторію – і у підсумку отримати прибуток в 

результаті дій клієнтів. 

На сьогодні контент-маркетинг – рушійна сила ведення бізнесу, яка з кожним роком 

висуває все нові правила та вимоги. Значна кількість іноземних компаній активно 

застосовують контент-маркетинг, як стратегію функціонування діяльності фірм та 

зазначають його як пріоритетний напрям розвитку. Зарубіжні маркетологи вважають, що 

рівень контент-маркетингу є запорукою конкурентоздатності фірм на ринку.  

Стрімкий розвиток Інтернет-технологій сприяє поширенню нових та цікавих, а 

головне необхідних інформаційних джерел, які власне накопичують у собі достовірний, 

чесний контент, що допомагає знайти відповіді на запитання та вирішити проблеми 

користувачів Інтернету. На противагу зарубіжному досвіду, відсоток застосування контент-

маркетингу в Україні доволі низький. Передусім це пов'язано із браком інформації та 

практики застосування контент-маркетингу. Вітчизняні підприємства не повністю 

ознайомлені, або ж не приділяють достатньої уваги на поширення нового вже діючого 

інструмента ведення бізнесу, а саме — контент-маркетингу. Відтак вбачається потреба в 

інформуванні та розповсюдженні інформації щодо напрямів застосування контент-

маркетингу, його складових та інструментів. [5] 

Серед тактик та стратегій контент-маркетингу, складених по рейтингу Content 

Marketing Institute, українські компанії використовують в середньому до 5-7 основних, з 

помітним відставанням по домінуючим у західному середовищі – білі книги та історії успіху. 

Навпаки, статті, новинні дайджести, блоги та відео стали вже досить поширеними засобами 

контент-маркетингу. У чому єдність українських маркетологів зі своїми колегами із Заходу – 

і ті, й інші визнають, що викликом номер один в контент-маркетингу є створення якісного 

контенту. [6] 

Основною причиною виникнення контент-маркетингу є зміна алгоритмів, за якими 

працюють пошукові системи – тепер позиція сайту в пошуку залежить не від кількості 

ключових фраз, які зустрічаються на сторінці, а від глибини її перегляду, часу, кількості 

відмов і наявності коментарів. Іншими словами, пошукові сайти тепер відбирають найбільш 

корисні і інформативні ресурси, на яких користувачі знаходять відповіді на свої запитання, а 

http://www.iipnaan.com.ua/nauka/183-bioekonomika
https://brdo.com.ua/analytics/vidnovlennya-transportnogo-sektoru-ukrayiny-yak-zrobyty-jogo-zelenym/
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не ті, які рясніють високочастотними запитами, але не мають у собі великої цінності для 

клієнта [3]. 

Якість контент-маркетингу у свою чергу визначається за трьома основними 

критеріями: контент має бути унікальним, корисним, цікавим. Професіонали стверджують, 

що контент повинен не лише надавати освіту, розвивати і розважати, але одночасно 

створювати лідируючі позиції для компаній та їх продукції і позиціонувати їх на ринку як 

провідних експертів [2; 4]. 

На сьогодні у світі інтенсивно лідирує Інтернет-маркетинг, який уже декілька років 

послаблює так званий «паперовий маркетинг». Стрімкий розвиток технологій, ноу-хау, 

захоплення людства різноманітними гаджетами, спричиняє створення та поширення 

різноманітних технологій Інтернет-маркетингу. Контентна інформація може мати різну 

форму. Провідний маркетолог М. Стелзнер зазначав: «Наповнення контенту можна 

порівняти з пальним – звичайним і ракетним, а бізнес – із космічною ракетою, яка 

використовує це пальне». 

Контент-маркетинг виникає на перетині бренд-маркетингу, просування продукту чи 

сервісу і формування попиту. Типи контент-маркетингу залежатимуть від специфічних 

потреб вашого бізнесу. Наприклад, якщо метою є формування попиту, то основну увагу 

треба приділити SEO-просуванню. 

Content Marketing Institute наводить останні дані про популярність контент-

маркетингу на західному ринку. 90% компаній використовують контент-маркетинг для 

спілкування зі своєю аудиторією, при цьому 34% відзначають реальну користь і приплив 

лідів (дій клієнта, котрі передбачають зазначення контактних даних), які стимулюють 

якісний контент. З них більше 79% використовують цю техніку для підвищення 

впізнаваності бренду, 71% - для залучення клієнтів і 65% - для посилення лояльності і 

залучення в бренд [3]. За останні декілька років у світі з‘явилася тенденція до відмови від 

традиційної реклами і активне використання контент-маркетингу. Щодо українського ринку, 

показники використання контент-маркетингу менші, оскільки він не настільки прогресивний 

у застосуванні нових прийомів і методів, навіть у певній мірі консервативний, однак 

українські спеціалісти вже ведуть дослідження і впроваджують контент-маркетинг у своїй 

комунікаційній діяльності. [2] 

Етапи реалізації контент-маркетингу: 

1. Створення контенту чи координація його створення. Для початку просування ви 

потребуєте власне контенту, у будь-якому вигляді – цифровому або фізичному, залежно від 

потреб вашого бізнесу. 

2. Редагування контенту. Ви можете втратити потенційних клієнтів через звичайні 

помилки, тож не варто економити на цьому етапі. 

3. Розповсюдження контенту. В Інтернет-маркетингу це соцмережі, блоги, email-

розсилки, в офлайновому маркетингу інші, більш традиційні методи: публікації в мережевих 

журналах, інтерв‘ю, презентації та інші публічні виступи. 

4. Аналітика. На цьому етапі важливо оцінити, наскільки успішно було проведено 

кампанію з просування, чи вдалося залучити цільову аудиторію, що зробити в майбутньому 

для виправлення помилок і поліпшення результату. Будь-яке контентне просування – 

охоплює тривалий час, найуспішніші бренди нараховують не один десяток років. Спочатку 

ви працюєте на ім‘я, потім ім‘я працює на вас, але на кожному етапі необхідно «звіряти 

годинники»: дані веб-аналітики, дистрибуції, кількість продажів, впізнаваність бренду. 

Параметри визначення успішності кампанії залежать від конкретних цілей вашого бізнесу. 

[1] 

Висновок: Отже, контент-маркетинг з кожним роком стає більш важливою складовою 

інтернет-просування, ніж слогани та промо. За допомогою контент-маркетингу компанія 

може створити власний неповторний стиль, який користувачі будуть впізнавати навіть без 

зазначення бренду, збільшити потік органічного трафіку на свої ресурси та стати більш 

авторитетним брендом в очах споживача та пошукових систем. Корисний контент, який 
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компанія розміщує на своїх ресурсах, та включає цікаву інформацію, є майбутнім взаємних 

відносин між споживачем та бізнесом. Люди готові бути лояльними до компаній, що 

надають їм інформацію, яку вони потребують, повною мірою. 

Список використаних джерел 

1. Режим доступу:  

https://www.eduget.com/news/kontent-marketing_-_mistectvo_perekonannya-2529 

2. Черевко В. Контент-маркетинг и его роль для бизнеса/ В. Черевко // Forbes. -2014. - 

№6. – с.48-49.  

3. Контен -маркетинг как современная альтернатива «умирающему»  SEO [Електронний 

ресурс] 2008-2014. – Режим доступу: 

http://blog.digitalgeeks.ru/kontent-marketing-kak-sovremennaya-alternativa-seo/ 

4. Контент-маркетинг: [Електронний ресурс] / Fll.&mdash. B.: 2005-2014. – Режим 

доступу: http://fll./kontent-marketing 

5. Двуліт З., Онищенко О. Прогнозування тенденцій розвитку соціального медіа 

маркетингу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1575 

6. Контент-маркетинг для В2В. Режим доступу:  

https://xn----7sbbibdntwehi3abbz0b.xn--p1ai/otraslevoy-marketing/b2b/kontent-marketing-

dlya-b2b/ 

 
Рузакова О.В. 

к.е.н., доцент кафедри гуманітарних,  

економічних та фінансово-облікових дисциплін  

Вінницький кооперативний інститут 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Створення конкурентно-здатної наукової бази потребує припливу нових обдарованих 

фахівців, чий інтерес та сучасний погляд на вирішення деяких питань відрізнятиметься від 

поглядів досвідчених учених. Творчий та інноваційний підхід дозволив би вивести наукові 

дослідження на новий рівень. Проте сучасна молодь, на жаль, не вмотивована. Відсутня 

мотивація та бажання досліджувати, брати участь у великих проєктах. Відсутність цієї 

мотивації, на жаль, пов'язана з тим, що сучасний ринок диктує дещо інші правила, потрібні 

спеціалісти в галузі надання послуг, створення проєктів на комерційній основі, що докорінно 

не пов'язано з дослідницькою діяльністю та рухом науки як такої «вперед». 

Тривалий час наука для пересічного українця залишалася «закритою» сферою. 

Комунікація між вченими та суспільством була мінімальною. Звідси – відсутність розуміння 

у багатьох громадян та представників влади чим займаються науковці та навіщо держава має 

вкладати кошти у науку. Лише кілька років тому, почали створюватися популяризаційні 

проекти. Однак, процес популяризації через низку причин відбувається досить повільно.  

Існує цілий пул проблем, які стоять перед молодими вченими України. Найбільш гострі 

з них можна згрупувати у три блоки: 1) відтік кадрів з науки (braindrain); 2) недостатнє 

інноваційне співробітництво науки та бізнесу; 3) недостатність популяризації науки та 

низький рівень престижності професії науковця. А крім того, через відсутність популяризації 

науки – сама наукова сфера втрачає кадри. Молодь замість науково-дослідних установ, 

лабораторій університетів – про які вона нічого не знає, пов‘язує своє майбутнє із зовсім 

іншими професіями.  

Існування цих проблем обумовлене не лише недостатнім фінансуванням науки, хоча, 

безумовно, економічний фактор є одним із основних. Недосконалість законодавства, брак 

дослідницької інфраструктури, відсутність можливостей для кар‘єрного зростання, слабка 

взаємодія із бізнесом, відсутність державної політики, направленої на підтримку 

популяризації науки та низка інших факторів призводить до того, що молоді науковці 

змушені або виїздити працювати закордон або й взагалі залишати науку.  
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Виправлення ситуації, що склалася з молодими вченими потребує системного підходу 

та тісно пов‘язане із вирішенням загальних проблем розвитку у сфері науки, технологій, 

освіти та інновацій України. Найбільш дієвим способом, на мій погляд, який допоможе 

залучити молодих людей, а також підвищити інтерес до науки у студентів та молоді це 

проведення різноманітних заходів. До таких способів можна віднести залучення популярних 

блогерів у медійній сфері до популяризації наукового пізнання. Під цим мається на увазі 

створення відео контенту, який буде присвячений огляду наукових інститутів, деяким 

новинкам у технологічній та науковій сфері, пропонується проводити прямі трансляції та 

онлайн-екскурсії науковими об'єктами. 

Проводити онлайн лекції під керівництвом відомих вчених доцільно на відеохостингу 

YouTube. Чому саме YouTube? За даними досліджень, 31% користувачів відвідують цей 

відеохостинг у пошуках оригінального контенту. Якщо розглядати цей показник, то 

платформа випереджає різні соцмережі, а також телебачення. Компанія Google провела 

дослідження, щоб зрозуміти, яке місце YouTube посідає у житті людей. Було проведено 

опитування інтернет-користувачів, а також інтерв'ю з людьми з різних галузей (культура, 

медіа, брендинг та технології). У результаті фахівцям вдалося дійти висновку, що відсоток 

переглядів на самому майданчику складає близько 64% усієї інтернет-аудиторії. При цьому в 

середньому за місяць кожен користувач проводить близько 5 годин за переглядом різного 

відеоконтенту. Нижче наведений розподіл вікових категорій аудиторії YouTube (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Діаграма розподілу вікових категорій аудиторії YouTube 

  

Залучення, по суті, 18% аудиторії може суттєво змінити ситуацію щодо збільшення 

кількості студентів серед наукового середовища. Приплив молодих вчених дозволить 

зробити суттєвий науковий ривок. 

Отже, икористання різних інтернет-ресурсів, а також платформ відеохостингів може 

допомогти створити «попит» у молоді на сферу наукового пізнання. Збільшення інтересу до 

роботи у науковій сфері є одним із найважливіших завдань сучасної підготовки студентів. 

Ключовим завданням є розробка контенту та плавна інтеграція цієї наукової інформації. 

Ймовірно, необхідно створити низку каналів, на яких варто розміщувати різні відео 

матеріали. 
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ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 
Планування – це цілеспрямована діяльність із забезпечення пропорційного й 

динамічного розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в 

майбутньому періоді та досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці; це 

проектування бажаного майбутнього та розробка ефективних шляхів його досягнення з 

урахуванням сьогоденних умов і можливостей. Його можна визначити як процес 

послідовного погодження інтересів і визначення завдань як для органів управління народним 

господарством різного рівня, так і для господарських одиниць. 

Планування передбачає розробку й обгрунтування планових показників, що 

характеризують розвиток економіки в майбутньому періоді; економічних нормативів, які 

визначають взаємовідносини з державою, бюджетно-фінансовою системою; лімітів, що 

відображають об'єктивно існуючу обмеженість ресурсів, на які може розраховувати 

суспільство в планованому періоді. На основі планомірної організації суспільного 

виробництва забезпечується гармонійно збалансований розвиток економіки, раціональне 

розміщення продуктивних сил, стійкі темпи зростання виробництва та народного добробуту. 

Головною метою планування на підприємстві є підвищення ефективності системи 

управління, а головними завданнями - максимізація випуску продукції і разом з тим 

прибутку, оптимізація витрат та структури капіталу, ресурсної бази чи джерел їх 

надходження, досягнення прозорості фінансового стану, забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємства та створення ефективного механізму управління останнім. 

Основні завдання фінансового планування зображені на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характеристика процесу планування за завданнями на підприємстві 
 

Забезпечення підприємницької діяльності всіма матеріальними, фінансовими та 

трудовими ресурсами, визначення напрямів їх розподілу і використання згідно 

заздалегідь встановленими нормативами і пропорціями 

ЗАВДАННЯ 

ПРОЦЕСУ 

ПЛАНУВАННЯ 

Здійснення контролю на основі складених планів та їх виконання протягом певного 

періоду часу за всіма сторонами діяльності підприємства 

Забезпечення 

платоспроможності 

підприємства у будь-

який момент часу 

Визначення господарських 

взаємовідносин між 

структурними елементами 

підприємства, і так само – між 

ним та іншими контрагентами 
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А це на підприємстві з метою його удосконалення ґрунтується на оперативно-

календарному плануванні. Оперативно-календарне планування здійснюється на короткий 

проміжок часу. Західний досвід свідчить, що оперативні плани у більшості випадків 

розробляються протягом 8-9 місяців. Для цього готується детальна програма послідовності 

дій (рис. 2). Хоча у плануванні на підприємстві беруть участь майже всі відділи та структурні 

підрозділи згідно його організаційної структури, основна робота покладається на планово-

економічний відділ. 

Оперативно-календарне планування виробничого процесу на підприємстві в розрізі 

його структурних підрозділів призначене для розрахунку оптимальних пропорцій 

завантаження технологічного обладнання сировиною і матеріалами, а також – цехів, які 

закріплені за структурними підрозділами, що сприяє виявити і усунути недоліки 

операційного циклу. Для цього здійснюються розрахунки по оптимальному розподілу річної 

виробничої програми в розрізі структурних підрозділів та їх цехів, що має свої переваги, 

зокрема дозволяє виявляти і задіювати у повній мірі недозавантажені виробничі потужності 

– за рахунок безперервного планування. І тому розробляються, складаються і 

впроваджуються разом із виробничою програмою в розрізі структурних підрозділів та їх 

цехів графіки потреб у стандартних деталях і комплектуючих, а саме – графіки виготовлення 

стандартних деталей за плановими періодами; плани виробництва і змінно-добові завдання 

кожного цеху стосовно стандартних деталей і комплектуючих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Послідовність планування на підприємстві 
 

Обґрунтування системи планування здійснюється на основі фінансово-економічного 

аналізу у звітному році, на основі чого ці самі показники діяльності та розвитку 

підприємства повторно застосовуються для розробки планів у майбутньому році. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ  УКРАЇНИ 

Транспортна логістика - це функціональна сфера логістики, яка займається управлінням 

руху матеріальних потоків в процесі їх переміщення від постачальника до кінцевого 

споживача. Основна мета транспортної логістики полягає в організації такої схеми 

переміщення вантажів, яка б забезпечувала надійність, вчасність та безпечність їх 

поставки[1]. 

Новий етап російсько-української війни став випробуванням для бізнесу. Складнощі з 

вантажоперевезенням спонукали негайно трансформувати та оптимізувати бізнес-процеси. 

Один із ключових викликів, з якими змушені були зіткнутися українські компанії, — 

переформатування логістики. 

Зокрема, українські  компанії  та виробники,  закордонні компанії зіткнулися з  рядом  

проблем, які терміново треба вирішувати.  Так, переважна  більшість компаній  відмовилася 

від зберігання та накопичення  товарів. Чим більше товарів знаходиться на складах, тим 

вищий обсяг коштів , що виведені з обігу. До того ж довго тримати товари на складах 

небезпечно — у разі атаки їх можна втратити. 

Коливання курсу валют, невизначеність  та ризик  обумовили складнощі  із закупівлею 

товарів. Проблеми пов‘язані насамперед з обмеженістю асортименту й постачальників, 

блокуванням портів та навантаженням на залізничну та автомобільну інфраструктуру. 

З початком бойових дій компанії змушені були перевезти товари на захід України.  На 

заході України не було професійних  складських площ такої величини, як у Київській 

області. 

У транспортній логістиці чільне місце посідає  автомобільна логістика. Хоч дана галузь 

має невисоку  вантажність порівняно із залізницею або портами, проте  високу маневреність 

і поставки дрібними партіями. 

Блокпости, огляди, комендантська година — все це ускладнює перевезення вантажів. 

Крім того, необхідно заздалегідь планувати запасні маршрути, оскільки є ризик нових 

атак[2]. 

Автомобільна логістика є самою мобільною і може дістатися   до  глибинки в тилу  або 

лінії фронту, але  війна і в цій галузі  обумовила  занепад. 

За даними опитування Dive&Discovery Research, більше половини (58%) власників 

автопарків (перевізники та експедитори з власними вантажними авто) прогнозують 

стагнацію ринку, проте намагаються утримувати оптимізм і вірять, що працювати на ринку 

все ж таки буде можливо. Лише 12% вважають, що, в порівнянні з довоєнним періодом, 

ринок вантажних перевезень стане більш вигідним [3]. 

Зокрема, станом на кінець липня 2022 року потужність переважної більшості 

підприємств (72%) не перевищувала 50-70% від довоєнного рівня. 16% опитаних 

підприємств були змушені зупинити свою діяльність або майже зупинені (їх потужність не 

перевищує 20% від довоєнного рівня).  

https://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 Основні труднощі роботи на ринку автоперевезень пов‘язані зі зниженням доходу 

відданого виду діяльності: підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів, скорочення 

кількості та обсягів замовлень та низька вартість послуг (більшість замовників не 

готові індексувати вартість фрахту). 

Труднощі мобілізували керівників і 91% з них почали пошук нових клієнтів та ринків 

збуту. Ще 22% займались пошуком фінансових інвестицій і 19% розширяли власний 

автопарк. Проте, без вимушеної економії не обійшлося – 28% керівників були змушені 

скоротити персонал (частково це пов‘язане зі скороченням автопарку –  продаж 

комерційного авто та пошкодження автомобілів військовими діями) і 19% скоротили рівень 

заробітної плати працівникам 

Зниження маржинальності ведення бізнесу призводить до того, що з ринку ідуть слабші 

(21% ФОП та власників допускають думку про закриття бізнесу і 6% готові зробити це вже 

найближчим часом), планують закривати бізнес. В той же час 51% планують розширення 

бізнесу (13% найближчим часом, 21% одразу після завершення війни та 17% на рівні 

планування без часової прив‘язки) [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що  під впливом головного чинника - війни , на ринку 

автоперевізників залишаться  великі компанії які  мають фінансові можливості  долати 

труднощі війни. Проте, не слід забувати, що  у післявоєнний  час економіка України  почне 

зростати і у маленьких  перевізників ФОПів теж буде свій сегмент ринку. Вони повернуться і 

складуть конкуренцію великим компаніям. 
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ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

 

Діяльність підприємства є швидкоплинним процесом, який динамічно змінюється, 

фінансово-господарська діяльність повинна здійснюватись з урахуванням можливих 

фінансових можливостей підприємства і перспектив його розвитку. 

В управлінській діяльності та організації діяльності підприємств саме фінансова займає 

особливо важливе місце. Від неї залежить як своєчасність так і повнота фінансового 

забезпечення виробничо-господарської діяльності та подальшого розвитку підприємства, 
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багато в чому випливає своєчасність виконання фінансових зобов'язань перед державою та 

іншими контрагентами 

На різних етапах діяльності підприємства виникають певні цілі і завдання. їх 

формулювання залежить від поточного фінансового стану підприємства, стану його 

виробництва, положення на ринку збуту, взаємодії з іншими підприємствами, а також від 

внутрішніх механізмів, які зумовлюють безпосередньо функціонування підприємства. Для 

дослідження визначених факторів застосовується аналіз системи управління фінансовою 

діяльністю, яка повинна відповідати всім сучасним вимогам [1]. 

У сьогочасних умовах управління фінансовою діяльністю підприємства, як однією із 

складових всього господарського механізму, який охоплює процеси створення і 

використання фінансових ресурсів, підтримку стратегій розвитку з метою результативного 

функціонування, є вагомою ланкою. 

Завдання фінансової діяльності можна сформулювати виходячи з її економічної 

сутності. Найбільш загальним із завдань, відповідно, буде фінансове забезпечення поточної 

діяльності господарюючого суб‘єкта; пошук резервів збільшення доходів операційної 

діяльності та прибутку, підвищення рентабельності, а відтак і платоспроможності; виконання 

визнаних фінансових зобов‘язань перед іншими юридичними й фізичними особами, 

бюджетом, банками; мобілізації наявних фінансових ресурсів у обсягах, необхідних для 

забезпечення розвитку самого підприємства, збільшення власного капіталу; контролю за 

його ефективним та цільовим розподілом; використанням і своєчасним залученням 

необхідних фінансових ресурсів [2].  

Організація фінансової діяльності дає змогу збалансовувати фінансові ресурси 

відповідно до обраних пріоритетів підприємств, координувати результати та підвищувати 

ефективність управління виробничими процесами, маркетингу та управління персоналом, 

формувати високі темпи економічного розвитку, забезпечувати стабільний розвиток самого 

підприємства та всіх його підрозділів [3]. 

Особливістю процесу організації фінансової діяльності підприємства є: 

- неможливість повного узагальненого опису об‘єктів аналізу, внаслідок чого 

переважають неструктуровані завдання; 

- високий рівень невизначеності отримання результатів в процесі реалізації 

управлінських рішень; 

- наявність значної кількості некерованих і частково керованих змінних; 

- критерії вирішення фінансових завдань завчасно чітко не встановлені й 

уточнюються керівництвом у процесі їхнього вирішення. 

Ключовою метою організації фінансової діяльності є зміцнення фінансової стійкості 

суб‘єкта господарювання за рахунок найбільш ефективного використання потенціалу 

внутрішніх та зовнішніх механізмів.  

Факторами, які також суттєво впливають на прибуток підприємства та підлягають 

обов‘язковому максимально оперативному та оптимальному управлінню, є: 

- заходи щодо збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції; 

- оперативність реагування на зміни ринкової кон‘юнктури та товарних пропозицій; 

- раціональне використання основних виробничих засобів інших ресурсів; 

- оптимізація витрат підприємства; 

- ефективність капітальних інвестицій, розмір яких повинен співвідноситись з 

фінансовими планами та можливостями підприємства; 

- надмірні обсяги оборотних активів (у вигляді понаднормових та неліквідних запасів 

та простроченої дебіторської заборгованості). 

Заходи щодо зміцнення фінансової стійкості підприємства можуть дати позитивні 

результати лише за умови комплексного, системного та обов‘язкового їх застосування. 

Управління фінансовою діяльністю суб‘єкта господарювання включає в себе: 

• розробку, обґрунтування та реалізацію фінансової політики підприємства з 
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використанням різних фінансових інструментів;  

• прийняття і затвердження рішень щодо фінансових питань, їх конкретизація, розробка 

або визначення методів для їх реалізації; 

• інформаційне забезпечення фінансової діяльності підприємства за допомогою 

складання і аналізу фінансової звітності; 

• систематичну оцінку інвестиційних проектів й формування портфеля довгострокових 

і поточних інвестицій, аналіз витрат та фінансове планування і контроль; 

• загальну організацію роботи апарату управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства. 

Методи управління фінансовою діяльністю дозволяють оцінювати: 

• ризик і вигідність вкладення грошей у виробництво та реалізацію тих або інших 

товарів і послуг; 

• ефективність роботи підприємства за різними напрямами і підрозділами; 

• швидкість оборотності капіталу, його достатність й продуктивність. 

Завданням системи управління фінансовою діяльністю є розробка та практичне 

застосування методів, коштів й інструментів для досягнення основної стратегічної мети 

діяльності підприємства в цілому або його окремих виробничо-господарських ланок. 

Аналогічними цілями можуть виступати:  

– максимізація прибутку підприємства;  

– досягнення сталого рівня прибутку в плановому періоді;  

– збільшення доходів вкладників (акціонерів) та власників підприємства;  

– підвищення вартості акцій підприємства т.і.  

Всі означені цілі орієнтовані на підвищення доходів власників капіталу підприємства [2]. 

У перелік визначених планів системи управління фінансовою діяльністю включають 

процеси визначення оптимального співвідношення між короткостроковими і 

довгостроковими фінансовими ресурсами підприємства й рішеннями, які приймаються в 

рамках фінансового управління ними. Визначення пріоритетів фінансово-господарської 

діяльності і пошук компромісів для поєднання інтересів різних структурних підрозділів у 

прийнятті і реалізації інвестиційних проектів та виборі джерел їх фінансування також є 

ділянкою роботи фінансового апарату. 

Функції та економічні методи управління фінансовою діяльністю підприємства 

поділяються на два великі ділянки:  

1) управління зовнішніми фінансами; 

2) внутрішній облік і фінансовий контроль. 

Ділянка управління зовнішніми фінансами підприємства передбачає реалізацію 

відносин суб‘єкта господарювання з юридично самостійними суб‘єктами ринку, включаючи 

власні філії та відокремлені підрозділи, що виступають як продавці (посередники і покупці) 

товарів і послуг, а також із акціонерами і ринками окремих груп товарів або послуг у їх 

фінансовому спрямуванні. Сюди відноситься: управління власними і залученими 

оборотними активами, рухом грошових коштів, розрахунками із контрагентами, управління 

товарно-матеріальними запасами та іншими активами; залучення зовнішніх джерел 

довгострокового й поточного фінансування. 

Ділянка внутрішнього обліку і фінансового контролю поєднує собою:  

– контроль за веденням обліку товарів та інших матеріальних ресурсів; 

–  складання кошторису витрат виробництва та інших видів діяльності; 

–  контроль за виплатою заробітної плати, нарахуванням й сплатою податків;  

–  збір і обробку даних бухгалтерського обліку для внутрішнього управління фінансами 

та для надання інформації зовнішнім користувачам; 

–  формування і контроль правильності складання фінансової звітності: балансу (Звіту 

про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), звіту про 

рух грошових коштів,, звіту про власний капітал та ін.;  
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–  аналіз фінансової звітності та використання одержаних результатів для проведення 

внутрішнього і обов‘язкового зовнішнього аудиту;  

–  оцінка фінансового стану підприємства за поточний період та у динаміці й 

використання одержаних результатів для прийняття оперативних управлінських рішень і для 

планування подальшої фінансової діяльності. 

Організаційний механізм фінансового менеджменту формується під впливом таких 

факторів: рівня забезпеченості ресурсами (фінансовими, матеріальними, нематеріальними); 

співвідношенням доходів та витрат; попитом та пропозицією на товари або послуги. Завдяки 

дії механізму фінансового менеджменту формуються ділові стосунки підприємства із 

зовнішнім середовищем, зокрема: здійснюється пошук нових партнерів, розширюються 

канали збуту продукції (робіт та послуг); створюється позитивний імідж підприємства. 

Фінансовий механізм в управлінні підприємством – це цілісна система управління 

фінансами підприємства, на якій ґрунтується фінансовий менеджмент і яка призначена для 

організації взаємодії об‘єктів та суб‘єктів господарювання у сфері фінансових відносин, 

формування та використання фінансових ресурсів, забезпечення ефективного впливу 

фінансової діяльності на кінцеві результати діяльності підприємства.  

Отже, головним в управлінні фінансовою діяльністю підприємства є прийняття 

оптимальних рішень щодо забезпечення найбільш ефективного руху фінансових та інших 

видів ресурсів між підприємством і джерелами його постійного фінансування і зовнішніми, і 

внутрішніми. Управління потоками фінансових ресурсів, виражених у грошових коштах 

(валютах), є ключовим питанням в управлінні фінансовою діяльністю. Відтак, потік 

фінансових ресурсів включає всі грошові кошти: одержані в результаті операційної 

діяльності підприємства; інвестовані та реінвестовані у розвиток всіх ділянок виробництва; 

кошти спрямовані на сплату податкових платежів. Управління фінансовою діяльністю є 

одним з ключових елементів всієї системи сучасного управління підприємством. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

УКРАЇНИ ТА КРАЇН АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ 
Сучасний розвиток Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) характеризується 

інтенсифікацією інтеграційних процесів і продовженням змагання за лідерські позиції між 

найбільшими регіональними країнами. Фактично, відбувається перший етап регіональної 

економічної інтеграції, коли скасовуються митні тарифи й обмеження на взаємну торгівлю. 

Незавершеність і водночас зростаючий вплив інтеграційних об‘єднань в АТР підштовхує 

США і географічно віддалені країни Євросоюзу шукати власні шляхи залучення до 

політичних і економічних процесів регіону.  

Розвиток країн АТР відображає як південно-азійську специфіку, так і глобальні 

тенденції лібералізації, новітні інноваційні процеси, які проявляються на рівні торгівлі, 

міжнародного кооперування виробництва, міжнародних валютно-фінансових відносин тощо 
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[1]. Тож сьогодні для України актуальним є включення у процес освоєння азіатського ринку, 

інакше вона може пропустити новий важливий етап зовнішньоекономічних можливостей. 

Приклади Південної Кореї, країн АСЕАН, а в останні десятиліття й Китаю свідчать про 

те, що саме країни даного регіону найбільш чітко усвідомили, що для конкурентного успіху 

окремих виробничих, комерційних структур, національних фірм на міжнародних ринках та у 

власних відкритих економіках просто нових технологій, нових навиків недостатньо: 

необхідні інституційні зміни в економіці. 

Ключовим чинником економічного і технологічного просування країн Азійсько-

Тихоокеанського регіону (Південної Кореї, Азійських тигрів, драконів, ряду інших країн, що 

наслідували в своєму розвитку апробовану модель розвитку) є особлива роль регіональної 

стратегії, яка поєднує функції соціально-економічного розвитку певних територій, громад, 

осередків, ефективної інформатизації багатьох аспектів життя суспільства, селекції 

технологій з урахуванням їх виробничих характеристик і перспектив комерціалізації, які 

втілюються в товарі та реалізуються на світовому ринку.  

Особливо слід наголосити на розвитку двосторонніх відносин України з Китаєм. 

Геоекономічна стратегія Китаю не тільки змушена пасивно адаптуватися до реалій та 

структур глобалізації, що зараз народжуються, але й набуває нової ролі, отримуючи 

можливість активно брати участь у їх формуванні. Проте у цьому відношенні виникає 

необхідність широкого геостратегічного бачення ситуації.  

Згідно з прогнозами Euromonitor International, у найближче десятиліття, в результаті 

прискореного економічного розвитку найбільших азіатських країн, спостерігатиметься зміна 

структури глобальної економіки. Частка ВВП Китаю у світовій економіці до 2030 р. зросте 

до 20%, що зробить КНР найбільшою економікою світу [2]. 

Про пожвавлення співробітництва з КНР свідчить угода між Державною продовольчо-

зерновою корпорацією України (ДПЗКУ) та Китайською національною корпорацією 

машинобудівельної промисловості (ССЕС). У цій угоді прописані умови поставки українських 

зернових до Китаю і китайської сільгосппродукції в Україну. Поставки української та китайської 

продукції мають тривати до 2028 р. [3]. 

Також, Україна могла б розраховувати на значно більші обсяги інвестування, 

принаймні з боку найбільших азіатських інвесторів – Японії, КНР (включно з Гонконгом), 

Індії, Сінгапуру. Ці країни володіють новітніми технологіями, яких потребує економіка 

України. 

Для України перспективними могли б стати такі організації, як ШОС, АСЕАН, АТЕК 

(табл. 1).  

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) була створена у 2001 р. з метою 

заохочення ефективної співпраці між країнами-учасницями в різних сферах діяльності. 

Головною складовою інтересу України до ШОС є розвиток торгово-економічних відносин з 

державами ШОС, залучення до окремих проектів в енергетиці та транспорті, доступ 

українських компаній до діяльності неурядових структур, передусім Ділової ради ШОС.  

 

Таблиця 1 

Перспективні азіатські регіональні угрупування для України [3] 

Назва (кількість 

країн учасниць) 

Важливість для 

України 
Можливість вступу 

ШОС (6) Помірна 
Неможливий (можливий статус 

партнера по діалогу) 

АСЕАН (10) Помірна Ускладнений 

АТЕС (21) Стратегічна Неможливий 

 

Інтереси України в розвитку співробітництва з Асоціацією держав Південно-Східної 

Азії (АСЕАН) полягають переважно в торгово-економічній площині.  
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Серед найбільш перспективних галузей та напрямів економічної й науково-технічної 

співпраці можна виокремити: 

 машино-, судно- та авіабудування, розширення постачання до країн регіону 

промислової продукції України;  

 участь українських компаній у проектах з розвитку інфраструктури країн 

регіону;  

 військово-технічне співробітництво (постачання наявних в Україні зразків 

озброєння та військової техніки (ОВТ), ремонт та модернізація ОВТ;  

 енергетика (зокрема, будівництво енергетичних об‘єктів, освоєння родовищ, 

розвиток відновлювальної енергетики);  

 гірничодобувна промисловість (участь у геологорозвідувальних роботах, 

проектах з переробки корисних копалин);  

 сільське господарство та харчова промисловість (збільшення постачання 

продукції та створення спільних підприємств);  

 комерційне освоєння космосу;  

 інформатика й телекомунікації;  

 біотехнологічні матеріали та технології;  

 композиційні й керамічні матеріали, метали і сплави з високими технічними 

параметрами;  

 медицина, медичні прилади, засоби діагностики та лікування, фармацевтика.  

Особливий інтерес для розширення співробітництва викликає Азіатсько-Тихоокеанське 

економічне співробітництво (АТЕС), що об‘єднує 21 економіку світу і представляє 40% 

населення світу, 55% світового ВВП та близько 44% світової торгівлі. Завданнями АТЕС 

(―Богорські цілі‖) є лібералізація режиму торгівлі та інвестицій між державами-учасницями, 

сприяння діловій активності, а також співпраця в економічній та науково-технічній сферах. 

Перспективною метою АТЕС формування в межах організації зони вільної торгівлі.  

Питання розширення АТЕС залишається дискусійним, оскільки наразі діє мораторій на 

прийняття нових членів. З огляду на викладені обставини, Україні слід активніше шукати 

різні механізми, як дипломатичні, так і економічні, для взаємодії з цим міжнародним 

об‘єднанням. 

Потреби диверсифікації зовнішньоекономічних зв‘язків України, зниження її 

економічної залежності від головних на сьогодні партнерів та поглиблення інтеграції у 

світову економіку диктують необхідність збільшення частки країн АТР у структурі 

зовнішньої торгівлі України. 

Пріоритетами України в розвитку економічної співпраці з азіатськими державами в 

короткостроковій перспективі мають стати: 

– збільшення обсягів товарообігу (передусім за рахунок збільшення обсягів 

українського експорту) з тими державами, обсяги торгівлі з якими скоротилися під впливом 

світової фінансово-економічної кризи;  

– ініціювання пілотних проектів щодо залучення інвестицій з азіатських держав з 

метою подальшого використання набутого досвіду для посилення привабливості України для 

азіатських інвесторів;  

– декларування в межах контактів на високому рівні інтересу до істотного поглиблення 

торгово-економічної співпраці з азіатськими державами та формулювання певних цілей такої 

співпраці, зокрема планованих рівнів товарообігу.  

– активізація участі українських підприємств, передусім державних, у конкурсах на 

спорудження окремих об‘єктів інфраструктури та тендерах із державних закупівель в 

азіатських державах;  

– зміцнення договірно-правової бази економічної співпраці з провідними партнерами та 

державами, відносини з якими мають найбільші перспективи.  

У середньостроковій перспективі до азіатської політики України в економічній сфері 
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належать:  

– вирівнювання балансу торгівлі з азіатськими державами з перспективою формування 

в ній позитивного сальдо;  

– перехід до механізмів планування розвитку двосторонньої економічної співпраці у 

відносинах з провідними партнерами;  

– активний розвиток виробничо-інвестиційної співпраці.  

Україна не може стояти осторонь поглиблення діалогу в рамках АТР. В такому форматі 

відкриваються значні економічні, транзитні, культурні можливості для співпраці. У зв‘язку з 

цим, не варто забувати досвід Польщі, Словаччини, Румунії, Чехії, які, йдучи до членства у 

ЄС, одночасно поглиблювали економічну і політичну взаємодію з країнами Азіатсько-

Тихоокеанського регіону.  
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УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
В умовах ринкових відносин на підприємствах актуальність управління якістю 

визначається його спрямованістю на забезпечення такого рівня якості продукції та послуг, 

який може задовольнити всі запити споживачів. Висока якість продукції та послуг є 

найвагомішою складовою, що визначає її конкурентоспроможність. Без забезпечення 

стабільної якості, що відповідає вимогам споживачів, неможливо раціонально інтегрувати 

національну економіку у світове господарство та зайняти у ньому гідне місце. Процеси 

інтеграції в сучасних умовах розвитку світової спільноти об'єктивно необоротні, тому 

сучасна концепція управління якістю при досягненні всіх цілей та завдань функціонування 

підприємств передбачає її обов'язковий пріоритет серед інших напрямів управління. 

Основним способом, який може забезпечити виробництво високоякісної 

конкурентоспроможної продукції, є формування на підприємстві системи управління якістю, 

яка сертифікована на відповідність міжнародним стандартам. Системи управління якістю, які 

існували на вітчизняних підприємствах раніше, більшою мірою вичерпали себе і не 

відповідають міжнародним вимогам. 

Впровадження систем управління якістю на вітчизняних підприємствах стикається з 

низкою проблем: це і нерозуміння керівництва, і не налагоджене законодавче забезпечення, і 

великі фінансові витрати, і багато іншого. А тим часом, впровадження систем управління 

якістю на підприємствах дозволить їм безперешкодно виходити зі своєю продукцією на 

міжнародні ринки, оптимізувати господарську діяльність підприємства; лише на рівні 

макроекономіки може сприяти підйому виробничої та невиробничої сфери держави, 

збільшення інвестиційної привабливості національних підприємств. 

Питання управління якістю продукції розглянуто у дослідженнях: М. П. Войнаренко, В. 

Демінг, М. Ікрам, Б. Клефсіо, В.І.Терещук, Г. С. Цимбалюк, Ю. Хелстен та інші. 
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Для того, щоб різні компанії при взаємодії один з одним були впевнені в тому, що 

жодних несподіванок від партнера/постачальника/замовника не буде, існує процедура 

сертифікації системи управління якістю на відповідність вимогам ISO 9001-2015 (ISO 9001: 

2020)[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Даний стандарт чітко визначає, склад 

документованої інформації компанії (керівні документи, записи про виробництво, закупівлю 

та продажі тощо), умови простежуваності та ідентифікації продукції/ послуг, вибору 

зовнішніх постачальників, способи та інструменти вимірювання ефективності роботи 

компанії, види корекції / коригувальних дій та заходів впливу на ризики, тощо. 

Таким чином, системи управління якістю перетворюється на ефективний інструмент, 

необхідний як для покращення якості роботи компанії в цілому, так і для покращення якості 

продукції та послуг. Система управління якістю, що результативно функціонує в організації, 

є потужним інструментом підвищення не тільки якості товарів і послуг, а й зростання 

загальної ефективності діяльності підприємства і, як наслідок, зниження собівартості та 

можливості зниження цін на вироблену продукцію. 
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СИСТЕМА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів 

називають методами управління. Методи являють собою важливий елемент процесу 

управління (наявність прогресивних методів управління та вміле використання їх є 

передумовою ефективності управління і господарських процесів). 

Методи управління - це способи впливу керуючих систем на керовані об'єкти з метою 

реалізації завдань управлінської діяльності. Вони визначають (з урахуванням змін у розвитку 

систем) конкретні способи, прийоми досягнення мети управління і визначають вибір 

способів управлінської діяльності. Оскільки управління як цілеспрямований вид діяльності 

спирається на систему об'єктивних законів розвитку керуючих і керованих об'єктів, то 

методи управління є складовою частиною механізму їхнього свідомого використання. 

Саме за допомогою методів управління керівники торговельних підприємств мають 

змогу впливати на трудові колективи, координувати їхню діяльність, спрямовувати на 

виконання робіт, стимулювати працівників, підвищувати рівень їхнього матеріального та 

морального задоволення від роботи. Від методів управління залежить ефективність 

функціонування структури підрозділів і підприємства в цілому як складної соціально-

економічної системи. 

А тому дослідження системи методів, що використовуються сучасними торговельними 

підприємствами та пошук шляхів удосконалення їх використання є надзвичайно важливою 

проблемою сучасного управління виробництвом. Все викладене і обумовило актуальність 

теми даного дослідження. 



271 

 

Методи управління підприємством розглядаються в працях вітчизняних і зарубіжних 

учених: І. Багрової, Н.Бар‘я, С. Бульбенюка, Н. Волгіна, Т. Ганслі, Н. Гілберта, B. Гриньової, 

С. Гончарової, Н. Горелова, І. Григор'євої, М. Дороніної, О. Іванової, М. Кизима, Н. Лисиці, 

О. Новикової, В. Пономаренка, Ш. Рамона, В. Скуратівського, С. Смирнова, П. Спікера, С. 

Тетерського, Е. Холостової, А. Ягідки й ін. 

Психологічні методи використовуються з метою гармонізації взаємовідносин 

працівників фірм і встановлення найбільш сприятливого психологічного клімату. До них 

належать: гуманізація праці, ліквідація монотонності, колірне забарвлення приміщень і 

устаткування, використання спеціально підібраної музики); психологічне спонукання 

(заохочення творчості, ініціативи і самостійності); задоволення професійних інтересів, 

підвищення творчого змісту праці; розробка мети за психологічними характеристиками і 

розвиток необхідних психологічних рис; комплектування малих груп за критерієм 

психологічної сумісності працівників; установлення нормальних взаємовідносин між 

керівниками і підлеглими. 

Методи менеджменту формуються в такій послідовності: оцінювання ситуації і 

поставлених завдань з метою визначення основних напрямів і видів впливу; вибір складу 

методів і обґрунтування їхніх якісних і кількісних параметрів; забезпечення умов для 

ефективного застосування обраних методів, що в кінцевому результаті формує техніку і 

технологію управлінської роботи. 

Технічні засоби, що використовуються в процесі здійснення функцій управління, 

утворюють техніку управління. Сьогодні як головний технічний засіб використовуються ПК. 

До техніки управління належать також засоби збору, опрацювання та зберігання інформації. 

Технологія менеджменту включає: послідовність і процедури реалізації функцій 

управління, систему і порядок документообігу на підприємстві, порядок використання 

визначеної сукупності технічних засобів для роботи з інформацією (збір, переробка, 

збереження, використання). 
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СЕКЦІЯ 25. Юридичні науки 
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Міжнародний гуманітарний університет, 
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ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО 

РУХУ В УКРАЇНІ 
Профспілковий  рух  пройшов  довгий історичний шлях. Щоб зрозуміти і оцінити 

сучасні проблеми українського профспілкового руху, необхідно звернутися до його витоків. 

Вивчення історичного досвіду професійного руху збагачує знання про цілі і завдання 

профспілок, основні напрямки і методи їх діяльності. 

Різноманітним аспектам проблем профспілкового руху в Україні присвячена значна 

кількість наукових досліджень. Дослідженню питань, пов‘язаних з історією зародження та 

розвитку профспілкового руху в Україні, присвячена ціла низка праць таких науковців, як В. 

Андріанова, Б. Андрусишин, О. Білоус, Р. Берест, Н. Верес, Г. Гончаров, М. Головко, А. 



272 

 

Епштейн, М. Зима, І. Зозуля, П. Колесніков, І. Коліушко, О. Мельник, О. Стоян, Н. 

Тарасенко,  В. Цвих,  О. Шакірова та ін.  Проте, незважаючи на численні дослідження в цій 

галузі, дане дослідження є  спробою подати історію профспілкового руху в якісно новому 

руслі.  

Метою дослідження є історико-правовий аналіз зародження та розвитку 

профспілкового руху в Україні. 

Думки науковців розбігаються щодо виникнення першої профспілкової організації, але 

досліджуючи це питання можна зробити висновок, що переважна більшість з них сходяться 

на тому, що профспілковий рух в Україні бере свій початок на західноукраїнських землях, 

що входили до складу Австро-Угорської імперії [1, 6].   

О.М.  Стоян зазначає,  що  відсутність  в  Україні  усталених  традицій цехового 

ремісничого виробництва в середні віки істотно сповільнило процес формування 

професійних  об‘єднань  робітників  у  новий  час.  Тому  вплив європейських тенденцій у 

пролетарському русі більшою силою виявлявся на західноукраїнських теренах, які протягом 

тривалого періоду перебували під впливом Австро-Угорської Імперії [5, с. 72].    

Історію виникнення профспілок на території України відносять до кінця ХІХ – початку 

ХХ століття, проте якщо розглядати етнічні українські землі, які входили до складу 

Австрійської імперії, то можна сказати, що початкове зародження профспілкового руху 

відбулося на початку ХІХ століття, а саме у 1817 р. В той час зародився національний 

профспілковий рух, виникли перші профорганізації друкарської справи «Товариство 

взаємної допомоги членів друкарської справи», яка стала першою робітничої організацією 

усієї Австрійської імперії, яка порушила питання соціального захисту своїх членів. Ця 

організація прагнула відстоювати соціальні права своїх членів через неправомірні утиски, 

яких зазнавали робітники поліграфічної фірми. Вони відстоювали боротьбу людей за кращу 

долю, за кращі умови праці і життя, виступали на захист економічних інтересів трудового 

народу і відігравали надзвичайно важливу роль у згуртуванні робітників, селян та 

інтелігенції, впливали на їх соціальне, економічне, культурно-освітнє та інше становище. 6 

листопада 1817 р. відкрили касу добровільних пожертв для хворих робітників. Основним 

завданням першої професійної спілки була організація взаємної підтримки в умовах австро-

угорського панування [2]. 

На думку Г. Осового передумовою появи профспілок саме на західноукраїнських 

землях стало традиційне цехове виробництво та звичка цехових майстрів захищати свої 

інтереси. У 1848 р. у Львові вийшла перша профспілкова газета «Приватний службовець», де 

порушувалися проблеми умов праці робітників, невиплат заробітних плат та інші соціальні 

питання [4, С. 77]. В 1867 р. тут легалізують профспілковий рух. А з 1870 р. – дозволяють 

членам профспілок страйкувати в боротьбі за права. Однак недовго протривала ця вольниця, 

зумовлена синдикалістським рухом. Вже у 1880-х роках страйки та синдикалістські 

профспілки масово придушує влада Австро-Угорщини – і так виникають профспілки на 

основі християнської взаємодопомоги. Інтелігенція приходить на допомогу робітникам. 8–9 

вересня 1895 р. знову ж таки у Львові відбувся перший загальний з‘їзд поліграфістів 

Галичини, за рішенням якого було утворено загальногалицьку професійну організацію 

«Вогнище». Основними формами боротьби профспілкових організацій робітників за 

поліпшення умов праці, підвищення зарплати були збори, мітинги, страйки тощо. Стихійні 

виступи працівників різних галузей проти надмірної експлуатації та свавілля підприємців, як 

правило, закінчувалися придушенням. І хоча спектр засобів протесту залишався широким, 

найбільших успіхів трудящі домагалися за міцної самоорганізації та професійної 

солідарності [6, с. 6].  

О. Мельник, досліджуючи історичне минуле профспілок, зазначає, що на українських 

земель Центру, Півдня, Сходу та Закарпаття профспілки виникли на порубіжжі XIX та XX 

століть. На території, яка контролювалася царським імперським урядом, сам уряд частково і 

заохочував утворення профспілок, адже так намагалися контролювати діяльність найманих 

працівників. Основними осередками утворення профспілок ставали товариства 
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взаємодопомоги, ради цехових уповноважених, союзи робітничих ремісників та страйкові 

комітети [3]. 

До лютневої революції 1917 року включно професійні спілки все ще не були  

громадськими  організаціями.  Давалися  взнаки  жорстка  позиція царського уряду щодо 

робітничих об‘єднань, які легко підпадали під вплив ліворадикальних партій  та  

перетворювалися  на  опозиційну  силу,  а  також брак організаторського досвіду й кадрів 

активу профспілок. 

Після  лютневої революції  в  1917  році  профспілки  втратили  роль антипода  

державної  влади.  Вони  стали  виконувати  роль  її  активного союзника. Фактично 

профспілки стали частиною державного апарату, про що свідчить перехід до них таких 

функцій держави, як охорона праці, державне соціальне страхування, організація та 

керівництво змаганням та низка інших функцій. Але це свідчило не про посилення 

громадського впливу в діяльності держави, а про зміцнення державного тиску на діяльність 

профспілок. Кожен працівник обов'язково мав бути членом профспілкової організації, що 

діяла на підприємстві [7, с. 26]. 

У період 1941 – 1945 років профспілки України не вийшли за межі компетенції, 

окресленої партійними органами і відповідним законодавством. Разом з тим у їхній 

діяльності з‘явилися нові риси, що активізували профспілкове життя, сприяли виникненню 

безлічі ініціатив та рухів, збагатили його новими формами самодіяльності трудових 

колективів. 

У 50 – 70 роках ХХ ст. з метою розвитку та посилення правових повноважень 

профспілок на підприємствах та організаціях з‘являється низка правових актів. Було 

прийнято «Основи законодавства Союзу і союзних республік про працю» (1970 р.) – друга  

«конституція  для профспілок», «Положення про соціалістичне державне підприємство» 

(1965 р.), «Положення про порядок розгляду трудових суперечок» (1974 р.), «Положення про 

товариські суди» (1977 р.) та інші. 

У середині 80-х років профспілки СРСР мали розгалужену і стійку структуру, 

органічно вмонтовану в політичну систему суспільства. 

Доленосні події 90-х років викликали кардинальні зміни у профспілковому русі 

Радянської України. У жовтні 1990 року пройшов Установчий з‘їзд професійних організацій 

України, який оголосив про створення Федерації незалежних профспілок (ФНПУ), що стала 

правонаступницею Укрпрофради, та прийняття Декларації про її утворення. Була 

проголошена незалежність Федерації від державних органів, політичних партій та рухів, а 

також відмежування від ВЦРПС і Всесвітньої Федерації профспілок. Однією з важливих рис 

перебудови в Україні стало виникнення альтернативного профруху. Однак фактично він 

виявився «поза законом», оскільки була відсутня нормативна база для оформлення взаємин 

новостворених об‘єднань з державою й комуністичною партією. Ситуацію ускладнювали 

непрості, нерідко досить гострі стосунки між керівниками традиційних і лідерами 

альтернативних професійних організацій [7, с. 29]. 

За час існування суверенної держави на принципово новий рівень вийшли міжнародні 

взаємини українських профспілок. У зв‘язку з переходом до ринкових відносин, 

різноманітністю форм власності виникла нагальна необхідність у вивченні світового досвіду 

подолання негативних явищ, що супроводжували ці процеси. 

Отже, профспілки України мають багату й складу історію. Дослідження історичного 

досвіду профспілок має безсумнівне теоретичне і практичне значення для сучасної практики, 

адже знання історії забезпечує наступність у розвитку профспілкового руху. Не можна 

зрозуміти закономірності функціонування профспілок у суспільстві, не знаючи їх 

історичного минулого, складного, суперечливого досвіду в класових протиборствах, у 

боротьбі за економічні та соціальні інтереси людини праці. Вивчення історичного досвіду 

професійного руху збагачує знання про цілі та військово-політичні завдання профспілок, 

основні напрями, і методи їхньої діяльності, допомагає зайняти правильну позицію у 

відносинах з роботодавцями й державою. 
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ВИМУШЕНА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ  
 

 В зв'язку з ситуацією яка виникла в Україні 24.02.2022, яка триває  досі, українцям 

довелось  емігрувати з країни. Частина внутрішньо переміщених осіб продовжує 

переміщатися як у межах України, так і за кордон. Майже половині (44%) жительок України 

довелося тимчасово розлучитися зі своєю сім‘єю під час війни.  

 Протягом першого місяця повномасштабної війни з України виїхали 3,6 млн. людей. 

Ще близько 6,5 млн., за оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), покинули місце 

свого постійного проживання і переїхали в межах країни. У перші дні до прикордонних 

пунктів пропуску до країн Євросоюзу, з якими межує Україна, насамперед до Польщі, 

утворилися кілометрові черги. Мешканці Польщі, були привітними і намагалися допомогти 

чим могли, таким як, їжа, гарячий чай на кордоні, одяг, місце проживання.  Кожного дня 

кордон перетинали до 150 тис. людей. Не менші затори утворилися і на виїздах з великих 

міст, що зазнали бомбардувань уже в перші дні.  

Соціальні партнери надають консультації щодо доступної державної соціальної 

допомоги, а також допомогу в отриманні соціальних, медичних та освітніх послуг. Допомога 

від неурядових партнерських організацій може включати: 

  допомога при зверненні в лікарню; 

 допомога у придбанні лікарських засобів для найбільш вразливих осіб, що 

викликають занепокоєння; 

 консультації та супровід психолога; 

 допомога при прийомі в школу, дитячий сад і курси професійної підготовки; 

 допомога при працевлаштуванні; 

 забезпечити доступ до комп'ютера та інтернету; 

 консультування з питань реєстрації народження дитини. 

 За даними Державної прикордонної служби, станом на 20 березня на кордонах із 

країнами ЄС суттєво зменшилася кількість черг на виїзд із України. Проте не лише дістатися 

до кордону, а й виїхати зі свого міста у бік безпечних областей для мешканок багатьох міст 
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України залишається складним завданням. Через недотримання гуманітарних коридорів і 

постійні обстріли російськими військами цивільних авто спроба виїхати з Маріуполя, 

Чернігова, Сум та інших міст може коштувати життя. 

За оцінками на основі загальнонаціонального опитування МОМ, яке було проведене 9–

16 березня 2022 року, з різних регіонів у межах України виїхала така кількість людей: 2 344 

936 — схід, 1 936 839 — Київ та область, 1 302 022 — північ, 485 829 — південь, 220 243 — 

центр, 187 854 — захід. 

Можна припустити, що переміщення всередині країни відбувалося хвилями залежно 

від наявності бойових дій у регіоні чи населеному пункті. За оцінками на основі вже 

згаданого опитування МОМ, 48% переміщених в Україні залишили місце проживання після 

початку війни, 45% залишили місце проживання, коли війна досягла їхнього району, а 5% 

покинули місце проживання в очікуванні конфлікту. Частина людей вимушені покидати дім 

уже вдруге. Серед областей та міст, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій, 

багато таких, що ставали прихистком для ВПО з 2014 року. 

У відповідності до статистики Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ ООН) станом на 19 липня 2022 року з України виїхало 9 567 033 особи. 

Транскордонні переміщення, які можуть носити маятниковий характер, і не можуть 

вважатись підтвердженням стійкого повернення – 3 793 403 особи. Виходячи з аналізу даних 

Міжнародної організації з міграції, приблизна кількість громадян, які знаходились за межами 

України станом на 24 лютого 2022 року може бути не менше 2 млн. осіб. 

Публікуються різні дані щодо внутрішньо переміщених осіб, проте і УВКБ ООН, і 

МОМ демонструють цифри більше 7 млн. осіб станом на початок червня 2022 року. 

Численність населення, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), 

може сягати не менше 1,5 млн. осіб.  

За даними Міністерства оборони України в країні мобілізовано понад 1 млн. осіб. 

Виходячи з вищенаведених даних, більше 20 млн. громадян України з тих чи інших причин 

переїхали зі своїх місць постійного перебування або перебувають на тимчасово окупованих 

територіях. Більша частина з вимушено переміщених осіб, мобілізованих або мешканців ТОТ 

є працездатними громадянами, які втратила свою довоєнну роботу. 

Фахівці вважають, що після війни Україну очікує хвиля мігрантів, тобто структура 

населення стане іншою. За різними оцінками, за час війни Україну покинуло до 7 мільйонів 

людей. Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року кількість населення становила 34,5 мільйона 

осіб.  

За припущеннями експертів, швидше за все, не повернеться лише 10 % біженців. Але 

треба враховувати, що сказати сьогодні, що  вони не хочуть повертатися – це така соціально 

небажана відповідь. Одна справа, коли людина відповідає, що повернеться відразу після 

закінчення війни і коли почнуть працювати підприємства, й інша -  повернеться через 

декілька років після закінчення війни. Як на мене, це те ж саме, що не повернеться зовсім. 

Проблема ще в тому, що люди зараз не знають, що буде з ними потім. Через декілька місяців 

у них може бути зовсім інша ситуація. Наприклад, вони отримають роботу або вивчать мову 

і будуть зовсім по іншому себе почуватися. 

Взагалі ж говорити сьогодні про масштаби людських втрат через зовнішню міграцію 

передчасно, вважає і директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. 

Птухи НАН України Елла Лібанова. 

Зараз кількість людей, які виїхали з України, оцінюється у 7 мільйонів, але ця цифра, з 

точки зору Лібанової, завищена, тому що немає єдиного реєстру, а інколи буває подвійний 

рахунок. Скажімо, 12 мільйонів виїхало, а 5 мільйонів повернулося,  але деякі  виїжджали 

декілька разів, переїжджають в інші країни, і це теж фіксувалося. Тому ці оцінки не надто 

надійні. 

Отже висновок з цього можна зробити такий, що це дуже велика проблема у даний 

період часу, через яку майже половині (44%) жительок України довелося тимчасово 

розлучитися зі своєю сім‘єю під час війни, покинули місце свого постійного проживання і 
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переїхали в межах країни. Дуже хотілось би щоб усе було як раніше, але такого точно вже не 

буде, більшість людей яка залишилась за кордоном, боїться повертатися назад, через 

воєнний стан, може коли закінчиться війна, усі повернуться додому, діти побачать своїх 

батьків, матері своїх синів, та в домівках як і раніше буде пахти затишком та свіжим хлібом! 
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АНЕКСІЯ КРИМУ ЯК ПРОЯВ НЕХТУВАННЯ РОСІЙСЬКОЮ 

ФЕДЕРАЦІЄЮ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 
 

У лютому-березні 2014 р. відбулась безпрецедентна подія не лише для україно-

російських двосторонніх відносин, але й для післявоєнного світового порядку загалом – 

окупація Росією частини території України - Криму.   

Для анексії півострова було використано механізм маріонеткового уряду, раніше 

успішно випробуваний росіянами в Південній Осетії, Абхазії та Придністров‘ї.  

Анексія Криму має низку наслідків, що є вкрай негативними для сучасної системи 

міжнародного права й міжнародних відносин і стосуються не лише європейського регіону, а 

й Світу. Дії Російської Федерації стали брутальним порушенням усіх основних принципів 

міжнародного права, закріплених у Статуті ООН: Декларації про принципи міжнародного 

права 1970 р., Гельсінкському заключному акті НБСЄ 1975 р., на яких базується сучасний 

світовий порядок, а саме на таких: 

– принципу незастосування сили та загрози силою (анексія Криму відбулась із 

використанням військ, про що прямо заявляв і В. Путін); 

– принципу вирішення міжнародних суперечок мирними засобами (РФ, висуваючи 

претензії Україні щодо нібито утисків російськомовного населення Криму, взагалі нічого не 

робила для вирішення проблем, хоч і удаваних, шляхом переговорів; міжнародних спорів 

щодо державної належності Кримського півострова до анексії також не було); 

– принципу невтручання у справи, що входять у внутрішню компетенцію держав 

(Росія нахабно втручалась у відносини між центральною владою України та владою і 

населенням Криму);  

– принципу співробітництва (РФ відмовилась від будь-якого співробітництва щодо 

проблем, які нібито її хвилювали); 

– принципу рівноправності й самовизначення народів (військова окупація півострова 

та організація «референдуму» в таких умовах стали брутальним порушенням цього 

принципу); 

– принципу суверенної рівності держав (анексія частини території суверенної держави 

являє собою грубе порушення); 

– принципу добросовісного виконання міжнародних зобов‘язань  

https://cedos.org.ua/researches/vymushena-migracziya-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-24-bereznya-2022/
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3580768-90-bizenciv-z-ukraini-povernetsa-dodomu-zvisno-ne-odrazu.html
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– принципу територіальної цілісності держав (агресією, яка мала своїм наслідком 

окупацію та незаконну анексію частини території суверенної держави, Росія порушила 

територіальну цілісність України і протиставила її власним геополітичним інтересам); 

– принципу поваги прав людини й основних свобод (численні порушення прав і 

свобод людини у Криму, що відбулись у процесі та після анексії, найбільш показними з яких 

є переслідування кримських татар та інших громадян України, які не підтримали російської 

окупації та анексії) [1]. 

Анексією Криму було порушено також зобов‘язання перед Україною, що містяться в 

Будапештському меморандумі про гарантії безпеки у зв‘язку з приєднанням України до 

договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 р. [2, c. 123], договору про дружбу та 

співробітництво між Російською Федерацією та Україною 1997 р. [3, c. 518], договорах щодо 

базування Чорноморського флоту РФ на території України 1997 р. [4; с. 18], договорів між 

Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон 2003 р.) [5, 

c. 293]; 

Агресивні дії Російської Федерації були засуджені міжнародним співтовариством, а 

відповідальність за це є невідворотною. Водночас був створений небезпечний прецедент, 

який у майбутньому може бути використаний проти самої Росії. Адже всі без винятку 

суб‘єкти міжнародного права зацікавлені в підтриманні стабільності світового порядку й 

непорушності його засад, а той, хто нехтує такими засадами, ризикує сам втратити правові 

аргументи для захисту власної позиції в майбутньому. 

Безперечним фактом є те, що Російська Федерація є досить потужним і впливовим 

суб‘єктом міжнародних відносин, що дає їй змогу переслідувати власні національні інтереси, 

незважаючи на обставини та загальноприйняті норми; вона часто не потребує послідовних 

юридичних обґрунтувань для своїх дій. Будь-яке пояснення, яке не є повністю абсурдним, 

навіть якщо воно є спірним, вже є достатнім для Російської Федерації.  

Але такий підхід є руйнівним, особливо у випадку, коли мова йде про порушення 

принципів міжнародного права, які є імперативними нормами. 

Дії Російської Федерації стали фактичним оголошенням того, що вона сповідує 

примат сили в міжнародних відносинах (декларування протилежного не має значення, 

оскільки суперечить реальним вчинкам). Це, знову ж таки, є руйнівним для системи 

міжнародної безпеки й вкрай негативним прикладом, що впливатиме на всі без винятку 

держави – і ті, що є більш потужними та потенційно можуть диктувати свою волю, передусім 

сусіднім державам, і більш слабкі – ті, права яких передусім захищаються міжнародно-

правовими нормами. Відбувається зняття обмежень, установлених міжнародним правом для 

того, щоб регулювати поведінку його суб‘єктів, із усіма відповідними наслідками. 

Акцентуємо, що здійснивши анексію Криму, РФ грубо порушила положення 

Будапештською меморандуму про гарантії безпеки з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 1994 р. У Меморандумі Російська Федерація, Сполучене 

Королівство Великої Британії та Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їхні 

зобов‘язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і 

суверенітет та наявні кордони України. 

Указані держави, зокрема, підтвердили зобов‘язання утримуватися від загрози силою 

чи її використання проти територіальної цілісності або політичної незалежності України і що 

їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, окрім цілей самооборони, або 

будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об‘єднаних Націй [6, п.2]. 

Відмова України від ядерної зброї в обмін на гарантії провідних держав щодо 

забезпечення її незалежності, суверенітету, наявних кордонів і взяття ними зобов‘язань 

утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи 

політичної незалежності України стала важливим кроком на шляху боротьби світового 

співтовариства проти розповсюдження ядерної зброї. У цьому контексті військова агресія РФ 

проти України, окупація та анексія Кримського півострова є викликами для світової 
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спільноти, адже демонструють, що добровільна відмова від ядерної зброї не є кроком 

безпеки, а навіть навпаки – така відмова робить державу вразливішою.  

Особливо знаковим у цьому сенсі є те, що Україна зіткнулась не просто з іноземною 

агресією, а агресією держави, яка, відповідно до спеціального міжнародно-правового акта, є 

одним із гарантів її безпеки й територіальної цілісності. Інші ж гаранти, попри їхні зусилля, 

не змогли домогтися відмови РФ від анексії частини території України. Це фактично 

позбавляє сенсу процес ядерного роззброєння, більше того – спонукає деякі держави до 

реалізації ядерних програм, а низку інших – до початку розробки таких програм; існує 

небезпека нової гонитви озброєнь. Тобто, агресія Російської Федерації проти України 

нівелює багаторічні зусилля світового співтовариства на шляху до роззброєння. 

У зв‘язку із зазначеним, необхідним видається реформування Ради Безпеки так, щоб 

позбавити державу-агресора можливості блокувати її роботу. Виказуються і слушні думки 

про те, що Російська Федерація не має міжнародно-правових підстав для участі в роботі РБ 

ООН. Це пов‘язано з тим, що у Статуті ООН йдеться про членство СРСР у цьому органі [6].  

Російська Федерація могла б відносно правомірно «посісти місце» Союзу РСР у Раді 

Безпеки лише в тому випадку, якби зі складу СРСР вийшли всі радянські республіки, окрім 

самої Росії, тоді б могла йти мова про «контитуїтет» РФ стосовно Союзу РСР. Але цього не 

сталося, СРСР припинив своє існування як держава і суб‘єкт міжнародного права. 

Отже, агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалась з окупації та 

незаконної анексії Криму, матиме незворотні наслідки для всього міжнародного 

співтовариства. Росія створила небезпечний прецедент, за якого суперечності можуть 

вирішуватися не з огляду на справедливість та право, а базуючись на викривлених правових 

нормах і силі. Загалом, дії Росії не можуть бути проігноровані міжнародним 

співтовариством, і лише рішуча відповідь на них може унеможливити їхнє повторення й 

подальше руйнування основ світового порядку. В зв‘язку з широкомасштабною війною 

проти України, 14 квітня 2022 р. Верховна Рада України  визнала Російську Федерацію 

державою-терористом із  тоталітарним  неонацистським режимом, а «рашизм» став 

різновидом нацизму, фашизму і синонімом терміну «російський нацизм» [7].
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
Завдання розбудови демократичної, соціальної, правової держави та формування 

громадянського суспільства, євроінтеграційні прагнення українського народу в попередні 

роки, функціонування української держави в умовах воєнного стану й соціально-економічні 

трансформації українського суспільства у наші дні актуалізують проблеми виховання 

компетентної, самостійної, соціально активної і відповідальної особистості. В таких умова 

особливої важливості набуває підвищення правової свідомості і відповідальності. Проте, у 

сучасному українському суспільстві мають місце значні деформації правосвідомості та 

правової культури, найпоширенішими з яких є правовий нігілізм і правовий інфантилізм. 

Для подолання таких деструктивних явищ необхідно досягти високого рівня правової 

культури як суспільства в цілому, так і кожного громадянина зокрема. Основним шляхом 

підвищення правосвідомості більшість дослідників називають правове виховання. 

Здатність людини розуміти правила співіснування та правові вимоги, діяти відповідно 

до них не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, у 

результаті спілкування з оточуючими, участі в різних видах діяльності. Ще давньогрецький 

філософ Сократ висунув думку, що людина вчиняє погано, тому що не знає як саме вона має 

вчиняти: «Оскільки моральне зло йде від незнання, значить, знання – джерело моральної 

досконалості». 

Система правового виховання склалася в античних Греції та Римі, де у громадян вже з 

дитячих років виховувалася повага як до законів, так і до встановлених порядків [1, c. 238]. 

Правове виховання є необхідною умовою підвищення правової активності громадян, 

формування правової культури суспільства, окремих соціальних груп або колективів, 

подальшого зміцнення законності і правопорядку. Воно тісно пов‘язане з іншими видами 

соціального виховання – моральним, ідейно-політичним, естетичним, професійним та ін. 

Правове виховання – один із напрямків формування прийнятних форм соціальної 

правомірної поведінки, яка ґрунтується на позитивних формах правової свідомості та 

культури. 

Учені визначають правове виховання як цілеспрямовану діяльність держави, 

громадських організацій, окремих громадян щодо передачі юридичного досвіду; 

систематичний вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування відповідних 

позитивних уявлень, поглядів, ціннісних орієнтацій, установок, що забезпечують 

додержання, виконання і використання юридичних норм. Правове виховання передбачає 

утворення спеціального інструментарію, перетворення його в особисті переконання і 

внутрішній орієнтир поведінки. Результатом правового виховання громадян є рівень 

правової вихованості, яка визначається як внутрішній духовно-правовий стан, у якому 

знаходиться особистість на момент прийняття рішення про те, як вчинити за тих чи інших 

обставин; це стан правосвідомості особистості, рівень її правової культури, готовність до 

правомірної або протиправної поведінки [2, с. 38]. 

Правове виховання є складовим елементом ідеологічної функції кожної  держави. З 

розвитком і удосконалення державності вишукуються дієвіші засоби і форми цієї функції, 

дедалі більше відособлюється і спеціалізується правове виховання як вид діяльності 

держави, його органів прокуратури та їх службовців. Тобто, правове виховання є соціальним 

продуктом. Суспільство є носієм того правового досвіду, який його історично супроводить. 

Правовий досвід попередніх поколінь переосмислюється, трансформується в свідомості 

наступних поколінь і перетворюється на суб'єктивне уявлення людини, групи людей, 
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суспільства загалом про об'єктивне право, що існує в сьогоденні, існувало у минулому й 

належному існуванні в майбутньому. 

 Тому правове виховання молоді в Україні в сучасних умовах повинне базуватись як на 

світових стандартах, так і на традиціях українського народу, національному, моральному та 

інших видах виховання. Врахування у правовиховній роботі вищевказаних чинників 

спрямоване на виховання всебічно розвинутої особистості [3, с. 26]. 

Правове виховання у демократичному суспільстві повинно здійснюватися на усіх 

етапах життя особистості: у сім‘ї, у дошкільних закладах, у загальноосвітніх середніх 

школах, у закладах вищої освіти, у державних установах та суспільних організаціях. Отже, 

першим етапом правового виховання виступає сім‘я та дошкільні заклади. Тобто, потрібно 

зауважити, що правове виховання повинно здійснюватися не лише в закладах освіти, але й в 

сім‘ї. При цьому батьки часто нехтують даним обов‘язком, перекладаючи усю міру 

відповідальності на державні установи. 

Наступним важливим етапом правового виховання є навчання у загальноосвітньому 

середньому навчальному закладі. Якісна підготовка з правового виховання у дошкільному 

віці дає змогу швидше сприймати курс із правознавства, оскільки для розширення знань 

створюється підготовлений ґрунт.  

Вивчення курсу права у більшості закладах середньої освіти починається лише у 

дев‘ятому класі, коли більшість учнів вже сформовані як особистості, що ускладнює 

завдання для вчителя донести та пояснити їм важливість дотримання та роль права. Тому, 

аби підвищити якість правового виховання у школах, такий курс потрібно теоретично 

підсилити та ввести його у середніх класах, розповідати дітям про їх базові права та 

обов`язки, а також прививати повагу до закону та прав інших громадян. 

У закладах вищої освіти людина може вже відшліфовувати та поглиблювати отримані 

правові знання, усвідомлювати їх на якіснішому  рівні. 

Важлива роль у цьому процесі належить не лише родині та навчальному закладу, а й 

державі, яка також повинна прагнути виховати правосвідомого громадянина. Головним 

обов‘язком держави є належне фінансове, матеріальне забезпечення та правовий захист 

особи. Зокрема, йдеться про охорону дитинства, материнства, батьківства, утримання та 

виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізація права на 

освіту, гарантування рівності дітей у правах незалежно від походження, ефективного і 

доступного для всіх медичного обслуговування, гарантування права на достатній життєвий 

рівень та права на безпечне для життя і здоров‘я довкілля. Правами, які має держава при 

цьому, є право на вживання заходів державного примусу з питань припинення 

правопорушень з боку неповнолітніх та проти них, адміністративного впливу на юридичних 

осіб та громадські організації, дії яких негативно впливають на процес формування молодої 

особистості, застосування сучасних методів ресоціалізації неповнолітніх правопорушників, 

профілактика дитячої злочинності та боротьба з дитячою безпритульністю тощо [4, с. 31]. 

Саме тому системна правовиховна діяльність державних органів, освітніх закладів, 

правоохоронних структур об‘єктивно сприятиме формуванню правового суспільства.  

У процесі правового виховання важливо сформувати у кожного громадянина правильне 

розуміння ролі права у суспільному житті, його цінності, розвинути почуття власної гідності 

та захищеності [5, с. 44]. 

Слід зупинитися і на суттєвих недоліках, які роблять процес правового виховання 

поверховим, зокрема: 1) мало теоретичних розробок, які стосуються проблеми правового 

виховання окремих категорій населення, йдеться про те, що в умовах сьогодення не існує 

спеціальних державних програм, які враховували б специфіку окремих груп населення; 2) 

правовиховна робота нерідко має декларативний характер, тобто проводиться поверхово, 

відображаючи основні правовиховні заходи на папері, що призводить до негативних 

наслідків; 3) повільно долається правовий нігілізм. Йдеться про те, що неповага та 

невиконання законів, положень, норм та принципів Конституції України та інших соціальних 

норм останнім часом стала притаманною значній кількості громадян, установ та організацій; 
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4) неврахованість правових потреб людей, тобто відповідні державні та громадські органи, 

організації та установи, педагоги та вихователі поверхово доводять до громадян ті правові 

знання, які їм будуть потрібні у роботі, навчанні та повсякденному житті [6, с. 14]. 

Отже, необхідною умовою реалізації демократичної моделі правового виховання в 

нашій країні є ефективна, прозора, багатоканальна комунікація у трикутнику «громадянин-

суспільство-влада». Система правового виховання не може насаджуватися штучно, без 

урахування ментальних, соціально-економічних, духовних чинників українського соціуму. В 

демократичному суспільстві застосування певних механізмів правового виховання 

передбачає здійснення експертних оцінювань та громадського обговорення. Сьогодні перед 

українською державою постає надважливе завдання, яке полягає у побудові національної 

системи правового виховання, до якої будуть залучені родина, навчальний заклад та соціум, 

що сприятиме удосконаленню усіх форм життєдіяльності людей, їх соціальній адаптації, 

підвищенню суспільної правосвідомості та правової культури. 
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ФЕЙК ТА ДИФАМАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРУ 
У теперішній час колосальної швидкості поширення даних та війни питання 

інформаційної безпеки особистості, суспільства і навіть держави є досить важливим. В 

Україні лише 11% громадян можуть правильно відрізнити правдиві новини від 

дезінформації. Про це свідчать результати соціологічного опитування USAID-Internews 

―Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році‖, у якому взяли 

участь близько 4 тис. людей, презентовані 22 жовтня в Укрінформі [8].  

В нас постійно на слуху слово «фейк», «фейкова інформація», «фейкові новини».  Що 

ж це таке?  

Фейкові новини  підробка чи імітація новин (маніпулятивне спотворення фактів; 

дезінформація). Для створення фейків використовують змінені або вигадані історії, 

божевільні теорії змови, містифікації, сфабриковані фото та відео [2]. 

Фейкові новини розлітаються у 6 разів швидше за правду. Це потужний інструмент, з 

яким можна вплинути на думку людей і переконати їх в будь-якому факті. Причини, чому 

люди вірять фейкам: 

 постійний потік інформації. Новини та стрічки соцмереж оновлюються щосекунди. 

Не всі готові перевіряти кожну нову інформацію.  

http://www.lsej.org.ua/10_2021/10.pdf
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 найбільше фейків у соцмережах. Навіть коли люди підозрюють неправду, все одно 

роблять репост і так брехня розноситься по світу. 

 усі фейки, які викликають емоції, автоматично стають правдивими. 

 фейки це бачення людини. Якщо брехня відповідає світогляду та цінності людини – 

вона сприйме її за правду. 

 брак медіаграмотності й критичного мислення [10]. 

Застосування фейків у дистабілізації ситуації в країні зараз як один із фронтів війни. 

Джерелами значної кількості фейкових новин були  телеканали ―Росія 24‖, ―RT‖, ―LIFE‖, 

―НТВ‖, інформаційне агентство ―ТАСС‖, ―Lenta.ru‖, ―Первий канал‖, ―Комсомольська 

правда‖. Таким чином, можна констатувати, що російська пропаганда цілеспрямовано 

поширюється широкою мережею медіа, яка включає як російські державні інформаційні 

агентства і телеканали, так і приватні медіа; як телебачення, так і пресу, а також онлайн-

медіа [9].  

Зараз ми переважно спостерігаємо новини не з телеканалів, а безпосередньо з 

месенджерів таких як: телеграм, ватсап, вайбер. Здебільшого ми сьогодні користуємося 

телеграмом, а саме телеграм-каналами з яких дізнаємося «гарячі» новини сьогодення.  

100 Telegram-каналів, які пишуть про Україну, координуються Кремлем. СБУ закликає їх 

не читати. Зокрема, йдеться про канали Легітимний, Сплєтніца, Картель, Резидент, 

Наблюдатель та інші [7].  

Інше змістовне слово іншомовного походження, яке активно використовується на 

практиці та в законодавствах деяких інших країн – це дифамація (лат. diffamatio — обмова, 

ганьблення, від лат. diffamare  поширювати плітки) – поширення про особу неправдивої 

інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. Дифамація є 

синонімом до терміну «приниження честі, гідності та ділової репутації» [4]. 

Відповідно до категорії інформації, яка має чи потенційно може мати ознаки 

дифамаційної, можуть бути віднесені факти чи оціночні судження, що характеризують 

людину як порушника закону або як злочинця, а також висловлювання, які ображають 

релігійні чи інші переконання індивіда, що є його невід‘ємними особистими немайновими 

правами. Дифамація як явище може бути спрямована і на інституцію, і на послуги, які вона 

надає. Стратегія і тактика дифамації має на меті посилити протистояння між елементами 

комунікативної взаємодії (комунікатором, реципієнтом та комунікантом) за допомогою 

мовних засобів (комунікату), що порушують соціокультурні норми і знижують суспільний 

статус опонента.  

За своєю формою дифамація поділяється на писемну (наклеп) та усну (лихослів‘я або 

обмовляння), що за змістом і суттю може мати ознаки навмисної недостовірної, ненавмисної 

недостовірної або ж достовірної. Разом з тим досить поширеним є й факт розповсюдження 

усної дифамації, що може виникнути на підставі писемної, і тому щодо останньої 

вважатиметься вторинною; можливий і зворотний шлях  від усної до писемної. Однак усі 

прояви дифамації можуть існувати як взаємозалежні та взаємовизначаючі, так і не пов‘язані 

між собою. 

В Україні немає юридичного визначення дезінформації. Хоча у Законі України ―Про 

інформацію‖ одним із принципів інформаційних відносин визначається достовірність та 

повнота інформації а в законах ―Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні‖ і 

―Про телебачення та радіомовлення‖ йдеться про обов‘язок журналістів і творчих 

працівників подавати об‘єктивну і достовірну інформацію і перевіряти її. ї, жодного 

регулювання дезінформація як явище не має.  [1]. 

Для регулювання саме дезінформаційних процесів, реагування на них і впровадження 

відповідальності Міністерство культури та інформаційної політики розробило проєкт закону 

―Про протидію дезінформації‖, у якому юридично визначалося поняття дезінформації, 

впроваджувалася відповідальність за її поширення, утворювалися нові інституції [5]. 

За поширення недостовірної та неправдивої інформації передбачена цивільна, 

адміністративна або кримінальна відповідальність [12]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/conv#n24
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Попри глобальне проникнення фейків у повсякденне життя, є чимало ресурсів, які 

перевіряють факти і розвінчують міфи, що їх активно продукують ЗМІ та соціальні мережі. 

У цьому випадку, вам допоможуть фактчекінгові сайти: 

• Snopes, Politifact, FactCheck.org — світові. 

• StopFake, VoxUkraine, FactCheck та «Слово й діло» — в Україні. 

Також Рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію Указом 

президента, створено Центр протидії дезінформації (ЦПД) як робочий орган РНБО [3]. 

Проте, нам самим також потрібно бути свідомими і перевіряти інформацію, яка 

надходить нам з медіапростору. Ось декілька рекомендацій аби не потрапити на фейк. 

Є чимало порад щодо того, як вберегтися від дезінформації та протидіяти їй. 

Комунікатор, дипломат, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй книжці 

«Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот» рекомендує 

дотримуватися чотирьох «НЕ»: «не дивуватися нічому, не вірити в інформацію з першого 

погляду, не брати все близько до серця й не поспішати з оцінками» [6]. 

Ми також зібрали кілька універсальних лайфхаків, які допоможуть вберегтися від фейків 

у мережі й не тільки: 

1. якщо пост або стаття викликають надто бурхливі емоції, відкладіть читання та 

спокійно оцініть ситуацію; 

2. мисліть критично та перевіряйте джерела; 

3. аналізуйте, перш ніж поширити; 

4. цінуйте свій час та увагу; 

5. вийдіть зі своєї інформаційної бульбашки; 

6. обмежуйте час, який ви проводите в мережі. 

На мою думку, дезінформація залишається одним із важливих викликів, з якими 

стикаються держави, громадянське суспільство та населення країн (як менш розвинених, так 

і високорозвинених). Огляд прикладів дезінформації підтверджує, що її вплив важко 

переоцінити: вона відображається на громадській думці, виборах, безпеці держави та людей, 

здоров‘ї,  житті та кар‘єрі.  

У світі існує два підходи до сфери відповідальності за поширення фейкової інформації. 

Перший (європейський) передбачає цивільно-правове врегулювання відповідальності за 

дифамацію у медіа та відповідальність за поширення фейків. Другий – кримінальне 

переслідування за поширення деструктивної інформації як приватних осіб, так і ЗМІ. 

Російська Федерація активно використовує пропаганду та фейки як провідний 

інструмент зовнішньої політики з метою негативного та деструктивного впливу на політику 

України та інших країн світу. 

Що стосується боротьби з поширенням дезінформації, слід чітко розрізняти 

різноманітні види фейкових новин: політична пропаганда, журналістські помилки, сатира, 

вигадані новини заради економічної вигоди. Проте універсальних рецептів боротьби з 

фейками досі не існує. Загальновизнаним залишається орієнтація на те, що еталоном захисту 

від деструктивної пропаганди та маніпуляції свідомістю людини є передусім міцність 

демократичних традицій кожного суспільства. 

Для ефективної протидії дезінформації в Україні необхідне вдосконалення 

законодавства, виконання європейських рекомендацій щодо підвищення медіаграмотності, 

розвиток інституцій у сфері боротьби з дезінформацією. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ'ЄКТ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
Для визначення потенціалу та ресурсів територіальної громади варто дослідити поняття 

та сутність територіальної громади. Відзначимо, що поняття територіальної громади 

зафіксовано та визначено на законодавчому рівні, а саме Конституцією України та Законом 

України «Про місцеве самоврядування». Головний закон України наголошує, що на території 

України гарантується та визначається місцеве самоврядування.  

В свою чергу, Закон «Про місцеве самоврядування» дає визначення територіальної 

громади та згідно якого жителі, які є об‘єднанні постійним проживанням у межах села, 

селищ або міста та є самостійними адміністративно - територіальними одиницями, або 

добровільне об‘єднання жителів кількох сіл, селищ та міст, які мають, в свою чергу, єдиний 

адміністративний центр [1].  

Вчені теж приділяють багато уваги вивченню даного питання. Так, А.В. Переверзєва 

визначає територіальну громаду як систему, яка складається з багатьох взаємопов‘язаних 

елементів, до яких можна віднести людські, капітальні та земельні ресурси [2, с. 216]. В свою 

чергу Н.Я. Спасів зазначає, що наукові публікації за даною проблематикою обмежуються 

роз‘ясненням положень законодавства та відповідними коментарями [3, с.210]. 

На дану проблематику звертав увагу П.О. Саєнко, який акцентував, що об‘єднання 

територіальних громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на якісно новий 

https://armyinform.com.ua/2021/03/31/v-ukrayini-zapustyly-czentr-borotby-z-fejkamy/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://hromadske.ua/posts/zakon-pro-dezinformaciyu-yak-minkult-hoche-borotisya-za-informacijnu-bezpeku
https://hromadske.ua/posts/zakon-pro-dezinformaciyu-yak-minkult-hoche-borotisya-za-informacijnu-bezpeku
https://nashformat.ua/products/vijna-za-realnist.-yak-peremagaty-u-sviti-fejkiv-pravd-i-spilnot-911648
https://nashformat.ua/products/vijna-za-realnist.-yak-peremagaty-u-sviti-fejkiv-pravd-i-spilnot-911648
https://news.liga.net/ua/politics/news/koordiniruyutsya-kremlem-seyut-zradu-sbu-prizvala-ne-chitat-100-telegram-kanalov
https://news.liga.net/ua/politics/news/koordiniruyutsya-kremlem-seyut-zradu-sbu-prizvala-ne-chitat-100-telegram-kanalov
https://slovoproslovo.info/uvaha-fejk-lyshe-11-ukraintsiv-mozhut-vidriznyty-pravdyvi-novyny-vid-fejkiv/
https://slovoproslovo.info/uvaha-fejk-lyshe-11-ukraintsiv-mozhut-vidriznyty-pravdyvi-novyny-vid-fejkiv/
http://rivne-news.com.ua/blogs/feik-jak-nstrument-nformac-ino-v-ini-pro/feik-jak-nstrument-nformac-ino-v-ini-pro.html
http://rivne-news.com.ua/blogs/feik-jak-nstrument-nformac-ino-v-ini-pro/feik-jak-nstrument-nformac-ino-v-ini-pro.html
http://rivne-news.com.ua/blogs/feik-jak-nstrument-nformac-ino-v-ini-pro/feik-jak-nstrument-nformac-ino-v-ini-pro.html
https://zaxid.net/chomu_mi_virimo_u_feyki_n1526425
https://blog.liga.net/user/ochernovol/article/39846
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рівень, при цьому сам процес добровільного об‘єднання територіальних громад 

розглядається як один з основних інструментів стимулювання їх розвитку. Влучним 

визначенням територіальної громади, на нашу думку, є І.В. Козюри, який трактує об‘єднання 

територіальних громад як соціально – політичне територіальне утворення, що, в свою чергу, 

одночасно виступає територіальною спільністю людей, а саме суб‘єктів місцевого 

самоврядування та низовою одиницею  в системі адміністративно – територіального поділу. 

Для розвитку громади та її території, а також для формування стратегічного плану її 

розвитку необхідно використовувати ресурсний потенціал, який э джерелом та засобом 

відтворення та грає головну роль у визначенні функцій та динаміки їх розвитку. Так, до 

таких ресурсів можна віднести природні, людські, матеріальна та інформаційні ресурси [4, 

с.56]. Проте, головнішими ресурсами територіальної громади, які є провідними є 

територіальні (просторові), земельні та фінансові. На нашу думку варто їх коротко 

охарактеризувати. 

Дослідивши територіальні ресурси, можна зазначити, що при формуванні 

територіальних громад, їх головною функцією є визначення меж території, яка їм є 

підвладною. Для цього беруться за увагу наступні вимоги: 

1. Спроможні територіальні громади мають бути розташовані в межах 

території однієї області або при можливості одного району. Також, дозволено 

об‘єднання суміжних громад, які мають своє розташування у різних районах та не 

допускається обмеження їх законних прав; 

2. Територія спроможної територіальної громади повинно включати 

території територіальних громад, які входять до її складу та мають бути 

нерозривними. 

Після здійснення головної реформи №1, а саме децентралізації, було запроваджено, 

що територіальні громади мають право створювати та реалізовувати власні стратегічні 

програми розвитку необхідно отримати контроль над землею. Таким чином, можна 

відзначити, що основне завдання реформи тісно пов‘язано з діяльністю територіальної 

громади, а саме посилення права територіальних громад стосовно розпорядження землями, 

які перебувають й поза населених пунктів, так й в її межах.  

Що стосується об‘єднаних територіальних громад, то вони не мають ніяких прав 

стосовно розпорядження земельними ділянками державної власності за межами населених 

пунктів. Крім того, дані громади позбавлені будь – якого впливу на рішення стосовно 

надання даних земель у власність або користування. Саме тому, можна сказати, що 

ефективність діяльності територіальної громади залежить від використання земельних 

ресурсів, які включають в себе такі основи, як цивільний обіг (земельно – майнові 

відносини), чинник виробництва (будівництво, лісове господарство) та життєзабезпечення 

(частина екологічної системи). 

Звісно, враховуючи інвестиційну привабливість земель населених пунктів, можна 

виділити ще один ресурс, а саме інвестиційний, оскільки полягає він в залученні як прямих, 

так й опосередкованих інвестицій на первинному та на вторинному ринках. Сюди можна 

віднести кошти як від продажу тої чи іншої земельної ділянки, так й додатково залучені 

покупцями землі при їх придбанні [5, с.120]. 

 Завдяки даним інвестиціям поповнюється бюджет територіальних громад, а продаж 

земельних ділянок, які відносяться до даних громад підвищує мотивацію до інвестування в 

економіку країни, модернізацію об‘єктів інфраструктури та вкладення коштів у будівництво.  

Розглянувши коротко ще й інвестиційний ресурс ми можемо перейти до розгляду 

фінансового ресурсу, який є один з важливих видів ресурсного забезпечення територіальної 

громади. Зазначимо, що велика кількість фінансових ресурсів має внутрішнє походження. 

Бюджетний кодекс України фіксує, що бюджети територіальних громад мають як прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом, так й такі ж повноваження, як міста 

обласного значення [6]. 
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Також, чинне українське законодавство надає право здійснювати місцеві запозичення 

до бюджету територіальної громади, куди можна віднести й отримання кредитів від 

міжнародних фінансових організацій. Тобто, таким чином, є відкритим доступ 

територіальної громади до багатьох джерел зовнішніх фінансових ресурсів. 

В свою чергу, управління вищевикладеними ресурсами, а саме механізм управління, 

має охоплювати всі види ресурсів та враховувати стратегічний план та цілі розвитку 

території громади. Також, виділяють й природні ресурси (включають сили природи, які 

складаються з таких мінеральних ресурсів, як рудні, хімічна сировина, паливно – енергетичні 

та нерудні корисні копалини та ін. та ресурсів біосфери, а саме земельні, біологічні та водні 

ресурси), технологічні ресурси, який є комплексом ресурсів, які дозволяють вести виробничу 

діяльність на території та соціальні ресурси (сукупність відносин, які виникають між 

людьми, які населяють територію в процесі їх взаємодії один з одним) [7, с.34]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що територіальною громадою є соціально – 

економічне, самостійне об‘єднання сіл, селищ та міст та інтегральна як локально, так й 

економічно, територіально та фінансово. Саме ресурси визначають спроможність 

територіальної громади, в свою чергу, ресурсний потенціал територіальної громади  являє 

собою сукупність ресурсів, які є у її користуванні та володінні.  
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цього виду стосовно виконавців донині комплексно і з врахуванням практики не вивчались і 

не аналізувались. 

Всю сукупність наданих виконавцям прав поділено на дві групи: це – особисті 

немайнові права і майнові права інтелектуальної власності виконавців. Це знайшло свій вираз 

і в законодавстві України.  

Подібні норми містяться й у законодавстві деяких зарубіжних країн, де визнається 

існування суміжних прав. Так, німецький Закон ―Про авторське право і суміжні права‖ від 9 

вересня 1965 р. надає правову охорону виконанням від їх спотворення. Відповідно до ст. 83, 

виконавець має право заборонити спотворення або інше нанесення шкоди об‘єкту, 

спрямоване на завдання шкоди авторитету виконавця або доброму імені. [1, с.128-130.]  

Не залишилося поза увагою питання охорони особистих (немайнових) прав виконавців і 

у положеннях ―Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і 

фонограми‖ (надалі Договір), який був прийнятий дипломатичною конференцією 20 грудня 

1996 року, до якого ―приєдналась Україна 20 вересня 2001 року‖ [2]. Даний договір 

встановлює, що ―незалежно від майнових прав виконавця і навіть після передачі цих прав, 

виконавець по відношенню до своїх незаписаних усних виконань або виконань, записаних на 

фонограми, має право вимагати бути визнаним у якості виконавця, за виключенням тих 

випадків, коли надання такого права продиктовано характером виконання твору, і перечити 

проти такого спотворення або проти іншої зміни своїх виконань, що може нанести шкоду 

його репутації‖[3].  

Отже, ст.5 Договору встановлює виключення із правила, яке може бути свідченням того, 

що не завжди виконавцям належить право бути визнаним у якості виконавця своїх виконань. 

У положеннях Договору не зазначено, що мається на увазі, відносячи тлумачення цієї ситуації 

на розгляд сторін. Можна припустити, що такими випадками будуть недодержання 

виконавцями прав авторів виконуваних ними творів, що безпосередньо стосується майнових, 

а то і особистих немайнових інтересів авторів і розцінюється як завдання шкоди охороні прав 

авторів неправомірним використанням їх творів. 

У ЦК України, на жаль, відсутня стаття про особисті немайнові права виконавців, хоча 

загальна ст. 423 про особисті немайнові права інтелектуальної власності та спеціальна ст. 438 

про особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів є.  

Право виконавця на ім‘я означає можливість ідентифікації творця шляхом зазначення чи 

повідомлення імені або псевдоніму у зв‘язку з кожним його виступом, записом чи 

виконанням. Виконавець також вправі вимагати від інших зазначення чи повідомлення його 

імені у зв‘язку з виконанням. 

Виконавець має право обрати спосіб зазначення свого імені, як і автор твору (справжнє 

ім'я, псевдонім, або анонім). Практично анонім виконавцями не застосовується. Це можна 

пояснити тим, що по-перше, опублічнення анонімного виконання пов‘язане з необхідністю 

попередніх контактів з багатьма особами (режисерами, авторами, сценаристами, 

музикантами, виробниками фонограм тощо), а по-друге, анонім не сприятиме захисту прав 

інтелектуальної власності  виконавця.  

Спосіб зазначення імені виконавця уточнюється в договорі про використання 

виконання. Наприклад, у випадку зазначення імені кіноакторів у титрах до художнього або 

телевізійного фільму завжди першими йдуть імена виконавців, які грали ролі героїв першого 

плану.  

Право виконавця на захист виконань від суттєвих змін означає, що виконавець вправі 

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні виконання або будь-якому 

іншому посяганню на виконання, що може зашкодити честі та репутації виконавця, як 

випливає з порівняльного аналізу ст. 423 ЦК України та ч.1 ст. 38 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права». Але таке право певною мірою обмежене. Слід звернути 

увагу на те, що самого факту перекручення чи іншої суттєвої зміни виконання недостатньо, 

щоб кваліфікувати його як правопорушення, оскільки відповідно до ст. 38 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» ще потрібно доказати, що перекручення, спотворення 
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чи інша суттєва зміна виконання може завдати шкоди честі і репутації виконавця. Прикладом 

порушення є скорочення терміну запису виконання чи поява шумів запису і так само 

неправильна варіація обсягу звучання, якщо цим завдається шкода честі та репутації 

виконавця.  

Слід враховувати, що право на недоторканність виконання не повинно 

супроводжуватися ніякими обмовками, оскільки це зобов'язує виконавця довести факт 

спотворення і збитку, крім того, вносить певний елемент можливості порушення даних прав 

судом при оцінці факту недоторканності виконання. 

Між виконавцем і автором твору, який виконує виконавець, може виникнути конфлікт, 

якщо буде порушено право автора на збереження цілісності твору. У такому разі конфлікт 

вирішиться на користь автора твору.  

На сьогодні, щоб захистити себе у разі спотворення запису виконання, виконавець 

вправі не дозволити (заборонити) оприлюднення запису, яким може бути завдана шкода його 

професійній репутації. В. Ентін пропонував наділити артиста правом забороняти доступ 

публіки до запису його виступу, зробленого в такій формі і за таких обставин, які могли б 

завдати шкоди його честі і репутації [4]. 

Зауважимо, що право на оприлюднення за законодавством України віднесене до 

майнових прав інтелектуальної власності. У науковій літературі справедливо вказувалось, що 

це право за своєю природою особисте немайнове [5, с. 186], а тому має бути закріплене як 

таке.  

Крім того, слід враховувати, що законодавство країн-учасниць Римської конвенції 

визнає право виконавства і за так званими «чистими» виконавцями», якими є циркові 

виконавці, лялькарі і ін. Отже особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів 

творів тут жодним чином не зачіпаються. І відносно даних суб'єктів введення всього 

комплексу особистих немайнових прав не загрожує утиском прав авторів творів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Закон Германии об авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965// 

Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных 

актов: Авторское право: Учебное пособи; под ред. В.К.Пучинского, М.Н. Кузнецова. – 

М.:Изд-во УДН, 1988. – 208с. 

2. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності про виконання і фонограми. Закон України від 20 вересня 2001року //Електронний 

інформаційний бюлетень. Верховна Рада України. Управління комп‘ютеризованих систем. – 

2001р. 

3. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і 

фонограми, прийнятий дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року // Електронний 

інформаційний бюлетень. Верховна Рада України. Управління комп‘ютеризованих систем. – 

2001 р. т,ст.5. 

4. Энтин В. Правовая природа смежных прав. Правовые гарантии соблюдения 

имущественных интересов деятелей культуры / В.Энтин // ИС. Авторское право и смежные 

права. - 2020.- №7. - С .53 - 58. 

5. Луць В.В. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: монографія / 

за заг. ред. В.В. Луця. – Т.: Підручники і посібники, 2019. – 256 с.  

 
  



289 

 

СЕКЦІЯ 27. Харчові технології 

 
Кoндрук Антоніна Миколаївна  

ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний  

фаховий коледж Вінницького НАУ» 

РОЗВИТОК КОМБІКОРМОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЯКОСТІ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ 
Комбікормова галузь України є досить вагомою у агропромисловому комплексі країни. 

Вона є запорукою розвитку тваринництва, птахівництва, рибальства та харчової 

промисловості, зокрема виробництва м‘ясоковбасних виробів. 

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу 

України комбікормова промисловість посідає особливе місце. Виробництво комбікормів є 

проміжною ланкою виробничого ланцюга: постачальник сировини (сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства) – переробник (комбікормові підприємства) – 

споживач (птахівничі і тваринницькі комплекси). Тому, на сьогоднішній день виробництво 

комбікормів в Україні заслуговує значної уваги, як один  із основних факторів розвитку 

птахівництва та тваринництва. 

На сучасному  етапі розвитку науково-технічного прогресу, до ключових проблем 

розвитку національних економік, входить і якість продукції. 

У всіх промислово розвинених країнах світу ведеться активний пошук шляхів 

вирішення проблем підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності на світовому  

ринку. Що до вітчизняного виробництва, Україна стала членом СОТ, розвиває ринкову 

економіку та проголосила одним з основних напрямків розвитку агропромисловий сектор 

економіки і претендує на континентальне лідерство у виробництві органічних продуктів 

харчування, ціна на які щороку зростає. Виробництво тваринницької продукції в таких 

умовах вимагає запровадження справедливих, прозорих і, головне, ефективних правил їх 

виробництва та формування якості. Виробництво тваринницької продукції в сучасних 

конкурентних умовах базується на використанні високопродуктивних порід, гібридів і кросів 

тварин і сільськогосподарської птиці, а також на використанні високоефективних 

комбікормів. Виробництво останніх в Україні зростало з кожним роком. 

Згідно з даними, наданими членами FEFAC виробництво комбікормів у ЄС (ЄС27) для 

сільськогосподарських тварин у 2021 році оцінюється у 150,2 млн т, що на 0,03% більше 

у порівнянні з 2020 роком.  За винятком сектора кормів для свиней, усім іншим секторам 

вдалося стабілізувати/дещо збільшити виробництво, незважаючи на пандемію COVID-19, 

що продовжується, ралі на світовому ринку зерна, збої в ланцюжках поставок і поширення 

хвороб тварин у 2021 році. Сектор кормів для птиці ЄС зумів збільшити виробництво 

на 1,1% порівняно з попереднім роком, а виробництво кормів для великої рогатої худоби 

трохи зросло на 0,2% [2]. 

Проте, повномасштабна війна, розв‘язана росією проти України, спричинила кризу і в 

комбікормовій промисловості: так, у перші місяці війни не працювало понад 40% 

підприємств. Загалом через вторгнення росії Україна втратила 5 до 7 млн робочих місць. За 

підсумками першого кварталу 2022 року промисловість скоротила виробництво на 34-60%, 

прогнозне падіння за підсумками року – 35%. При цьому виробники стикаються із значними 

загрозами в діяльності – фермери збирають врожай, незважаючи на російські обстріли та 

заміновані армією рф поля (південь і схід України). 

Через це, а також той факт, що рф тимчасово окупувала частину територій ряд 

підприємств змушені призупиняти виробництво. Тобто негативні оцінки 

загальноекономічного становища суттєво переважають позитивні (45,5% проти 8,5%). Однак 

для харчової промисловості  показник становить -0,31 і є одним із найкращих серед усіх 
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галузей. Так, в харчовій промисловості, яка поки що непогано дає раду кризовим викликам, 

індекс очікуваних змін становить лише +0,04 [3].Перш за все, варто сказати, що промисловці 

і підприємці очікують фази відновлення вже з наступного – 2023 року. 

Попри зниження попиту на готові корми, українські комбікормові заводи, котрі не 

зазнали окупації, вже майже відновили роботу на довоєнному рівні, але є й ті, що не змогли 

втримати позиції впродовж цих виснажливих семи  місяців війни, й втратили виробничі 

потужності. Про це повідомляє асоціація ―Український клуб аграрного бізнесу‖. Однією з 

передумов цьому стануть кредити, гранти, донорські кошти Євросоюзу, G7 на відновлення 

української економіки, інфраструктури, розвиток малого підприємництва, декарбонізацію 

тощо. 

Розглядаючи перспективи розвитку товарного кормовиробництва в Україні на 

сучасному етапі, слід зауважити, що вони пов'язані з впливом різних чинників як на 

макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні. 

Як і на будь-якому товарному ринку, на ринку кормовиробничої продукції основними 

факторами, що визначають перспективи його розвитку, є: фактори попиту; фактори 

пропозиції; фактори конкуренції; фактори державного впливу на розвиток галузі; фактори 

інфраструктури. Кожен з цих факторів має складну структуру і включає цілий комплекс 

часто різно спрямованих впливів. 

Особливо важливе значення для подальшого розвитку товарного кормо виробництва 

має локалізація і декарбонізація , так як дані напрямки політики стають найбільш жорсткими 

в країнах ЄС. Ще однією явною тенденцією стане політика в Україні  заміщення 

традиційних технологій більш енергоефективними та зниження собівартості готової 

продукції. 

Так, однією із перспективних технологій є технологія виробництва комбікормів з 

використанням мобільних та причіпних малогабаритних комбікормових агрегатів. 

Мобільний комбікормовий завод має вигляд компактної причіпної установки, що 

переміщається за допомогою трактора, вантажного автомобіля або інш. транспортного 

засобу. Такий варіант зручний в експлуатації  та обслуговуванні для одного або невеликих 

фермерських господарств, особливо якщо посівні площі кормових культур знаходяться на 

значній відстані одна від одної. МКЗ досить надійний і доступний в ціні, 

високорентабельний. Отримуючи готовий комбікорм безпосередньо в місці переробки, 

власники суттєво економлять на транспортуванні сировини до великих, стаціонарних 

комбінатів. 

Модульні комбікормові заводи розраховані на продуктивність по розсипному 

комбікорму від 3 до 10 т/год з наступною його розфасовкою в мішки 20, 30 або 50 кг. 

Перваги таких заводів: повнокомплектність і висока монтажна готовність;невеликі виробничі 

площі; незначні  капіталовкладення на будівництво та монтаж; комплектація промисловим 

устаткуванням, застосовуваного на великих комбікормових заводах;  зручна система 

комп'ютерного управління; при необхідності, модульний завод можна перевезти будь-яким 

видом транспорту;  установка і запуск в експлуатацію займає 5-6 днів. 

Для зниження витрат, задоволення вимог клієнтів, скорочення термінів розробки і 

виведення продукції на світовий  ринок на комбікормових заводах сьогодні використовують 

і різні прогресивні технології. Найбільш ефективними із яких є:технологічні процеси 

теплової обробки зерна, які застосовують для підвищення його кормової цінності і для 

підготовки комбікорму до подальшого гранулювання з метою зниження питомих витрат 

енергії, підвищення продуктивності преса і надання гранулам відповідної міцності.  

Підвищення кормової цінності комбікормів досягають впровадженням в технологічний 

процес  поглибленої обробки  методом екструдування та експандування,кондиціювання та 

високотемпературної ферментації кормів, які набули широкого застосування при 

запроваджені більш жорстких вимог до санітарної якості комбікормів.  



291 

 

Так, наприклад, екструдування кормів для птиці дає змогу знизити їхнє бактеріальне 

обсіменіння, зокрема грибними мікроорганізмами на 98-99%. Це дозволяє практично 

повністю інактивувати кишкову паличку, сальмонелу, стафілококи, бактерії роду Рroteus. 

За оброблення в екструдерах температура кормового продукту може досягати +200 °С, 

а тиск – 45 МПа. Негативний ефект впливу високих температур на корм зводиться до 

мінімуму завдяки короткочасності термічної дії – не більше як 30-90
0
С, а в зоні 

максимальної температури й тиску ще менше – лише 5-12
0
С . 

Сьогодні набирає популярності й експандування кормів. У результаті цього виду 

термомеханічного оброблення досягається практично той самий ефект щодо знезараження 

кормів, що й за екструдування, але за менших енергетичних витрат – від 3 кВт ·год/тонна. 

За даними компанії Amandus KAHL CmbH (Німеччина) застосування процесу 

експандування дозволяє отримувати комбікорми високої санітарної якості  для подальшого 

виробництва високоякісної продукції тваринництва і птахівництва. Необхідність 

застосування, кондиціювання комбікормів  при пресуванні,в першу чергу, обумовлена 

заходами з гігієнізації комбікорму та підвищення ефективності наступних технологічних 

процесів. Високотемпературна ферментація кормів забезпечує застосування в тваринництві 

нетрадиційних, дешевих видів кормів; розщеплення анти поживних речовин, детоксикацію 

кормів;  знешкодження токсинів і мікотоксинів; пастеризацію кормів;  підвищення 

поживності кормів, підвищення рентабельності ферми. 

Таким чином, проблема підвищення якості продукції актуальна для будь-якого 

підприємства,особливо на сучасному етапі, коли у зростанні виробництва все більше 

значення відіграє такий чинник, як якість та безпечність продукції, що у кінці кінців 

забезпечує її конкурентоспроможність. 

Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що запорукою успішного економічного 

відновлення України, у тому числі – промислового – є ефективна співпраця влади, бізнесу і 

міжнародних інвесторів. Також захист прав власників, верховенство права і жорстка 

боротьба із корупцією. Власне, це ті фактори, від дотримання яких залежить і наше членство 

в ЄС. 

Але головною умовою є все ж якнайскоріша перемога над окупантами. У цю мету 

потрібно інвестувати найбільше. 
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АМАРАНТОВЕ БОРОШНО ЯК НАТУРАЛЬНИЙ ЗБАГАЧУВАЧ  

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
Останнім часом перед людством гостро стоїть проблема якості спожитої продукції. 

Потреба населення планети в повноцінних продуктах харчування в даний час повністю не 

задовольняється. 

Якісний склад продуктів харчування на початку третього тисячоліття в значній мірі 

пов‘язаний з різким погіршенням екологічної ситуації в усьому світі, що обумовлено 

інтенсивними впливом антропогенного фактора на навколишнє середовище. 

Сучасний ринок борошняних кондитерських виробів в Україні характеризується 

жорсткою конкуренцією, що постійно зростає. Тому кожен виробник прагне розробити та 

вивести на ринок нові оригінальні продукти, які б крім високих органолептичних 

характеристик мали унікальний склад та оздоровчі властивості. 

Сучасне життя людини супроводжується постійними стресами, негативним впливом 

довкілля, неповноцінним раціоном харчування. Це призводить до послаблення імунітету, 

поширення неінфекційних захворювань, пов‘язаних насамперед з порушенням обміну 

речовин, серед яких домінує цукровий діабет, целіакія, фенілкетонурія, остеопороз, 

дисбактеріоз тощо. Тому виробництво сучасних кондитерських виробів потребує 

розроблення разом з традиційними виробами функціональних харчових продуктів з 

урахуванням вимог нутріціології. 

Досягнення медицини дозволили правильно оцінити роль харчування в здоров‘ї 

людини, функції окремих макро- і мікронутрієнтів, сформулювати вимоги до складу, якості і 

безпеки харчових продуктів. Дослідження вчених і досягнення працівників виробництва 

дозволяють уже сьогодні визначити основні шляхи технічного прогресу в харчових і 

переробних галузях АПК. 

Сьогодні науковці в галузі харчування більшості країн світу акцентують особливу 

увагу на виробництві таких продуктів, які здатні підтримувати стан здоров‘я споживачів на 

належному рівні, а також знижувати ризик цілого ряду захворювань. 

На сьогодні найбільш реальним, швидким, економічно вигідним і технологічно 

доступним є виробництво широкого спектру функціональних харчових продуктів на основі 

збагачення традиційних харчових продуктів тими біологічно активними компонентами, яких 

не вистачає в раціоні харчування населення [3]. 

Існують різні визначення оздоровчих функціональних продуктів, сформульовані 

іноземними та вітчизняними авторами, однак усі вони підкреслюють специфічну особливість 

оздоровчих продуктів; їх здатність на молекулярному і клітинному рівнях забезпечувати 

ефективне протікання всіх метаболічних процесів у живому організмі. І в цьому полягає 

основний критерій віднесення певних харчових продуктів до категорії функціональних. 

Змінюються вимоги до сировини й сама сировина. Особливу увагу в XXI ст. приділяють 

розробленню й застосуванню харчових та дієтичних добавок до харчової продукції.  

Хлібобулочні та кондитерські вироби традиційно користуються великим попитом у 

населення, проте вони є висококалорійними виробами з порівняно низьким вмістом харчових 

волокон, вітамінів, поліненасичених жирних кислот тощо. Тому ці вироби є перспективними 

базовими об'єктами для створення спеціальних продуктів оздоровчого призначення, 

збагачених необхідними для організму людини речовинами.  

Аналіз науково-практичних джерел в напрямку вирішення вищезазначених проблем 

показав перспективність використання такого рослинного об‘єкту, як борошно амаранту. 

Амарант - це трав‘яниста рослина з ряду зернових культур, яка слугує джерелом для 

отримання борошна та олії. Амарантове борошно за своїми фізико – хімічними 

властивостями відрізняється від традиційних видів борошна, а саме: 
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 близько 16% білка, збалансованого за змістом незамінних амінокислот; 

 15% жирів (50% з яких припадає на частку поліненасичених жирних кислот) ; 

 близько 9-11% харчових волокон (клітковини); 

 незначна кількість глютену 

На рис.1 порівняльну характеристику вмісту харчових та мінеральних речовин у різних 

видах борошна. 

 
Рис.1. Вміст харчових, мінеральних речовин і вітамінів у різних видах борошна в 100 г 

сировини, [3] 

З рис.1 видно, що у зернах амаранту міститься більше білка, у тому числі незамінних 

амінокислот - лізину, метіоніну і триптофану, а в складі жирів - близько 50% 

поліненасичених жирних кислот. 

Амарантове борошно є природним джерелом  сквалену(С30Н50). Сквален - це 

поліненасичений рідкісний вуглеводень. Головна властивість сквалену насичення тканин і 

органів необхідною кількістю кисню і провітамінами, з яких організм має можливість 

самостійно «збирати» потрібні йому вітамінні сполуки.  

Користь амарантового борошна полягає в ідеально збалансованому білковому складі, 

відрізняються високим вмістом незамінних амінокислот, лідируючі місця займають 

необхідні для нормального функціонування людського організму амінокислоти лізин, 

метіонін і триптофан. Порівняльна таблиця вмісту незамінних амінокислот наведена в 

таблиці 1. 

Таблиця 1.  Вміст та амінокислотний склад білків зернових та насінних культур, [1] 

Вміст в 100 г продукту Зернові та насіннєві культури 

Амарант Пшениця Гречка 
Незамінні амінокислоти 

Лізин 0,73 0,35 0,61 

Гістидин 0,38 0,26 0,29 

Аргінін 1,03 0,54 0,93 

Треонін 0,54 0,38 0,48 

Валін 0,66 0,50 0,65 

Метіонін 0,22 0,18 0,16 

Ізолейцин 0,56 0,43 0,48 

Фенілаланін 0,52 0,57 0,49 

Лейцин 0,85 0,81 0,79 

10,6 

67,1 

1,3 0,2 0,72 

43,5 

16 

54,5 

6,5 
0,85 3,6 

70,8 

13 

59,2 

6,2 
1,3 1,24 

68,4 

Борошно пшеничне І ґатунку Амарантове борошно Вівсяне борошно 
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Як ми бачимо, в насінні амаранту містяться усі необхідні незамінні амінокислоти, які 

відіграють дуже важливу роль для організму людини, а саме беруть участь у синтезі 

гормонів.  

В зернах амаранту вітамін Е міститься в рідкісній токотрієнольній формі, 

антиоксидантна активність якої більш ніж у 45 разів вища, ніж у стандартної (табл.2). 

 

Таблиця  2. Вміст вітамінів та мінеральних речовин у насінні амаранту 

Вітаміни Вміст, мг/100г Мінеральні 

речовини 

Вміст, мг/100г 

Вітамін С 3,0-7,1 Кальцій 215,0-650,0 

Вітамін Е 105-1,8 Мідь 1,0-4,0 

Вітамін В9 42,0-44,0 Залізо 21,0-104,0 

Вітамін РР 10-1,5 Магній 300,0-340,0 

Вітамін В2 0,19-0,22 Марганець 3,0-5,0 

Вітамін В1 0,10-0,14 Калій 520,0-564,0 

Вітамін А 0,02-0,14 Натрій 22,0-26,0 

 

Отже, бачимо що вітамінний та мінеральний склад насіння амаранту високий. Варто 

зазначити, що за концентрації заліза, калію і міді амарантове борошно у багато разів 

перевершує пшеничне борошно.  

Крім того амарантове борошно є не тільки цінним біологічно активним харчовим 

продуктом, але також надає загальнозміцнюючу і оздоровлюючу дію на організм людини 

завдяки комплексу різних лікувально-профілактичних властивостей (імуностимулюючу, 

протипухлинну, протизапальну, бактерицидну, ранозагоювальну, противірусну, 

протигрибкову властивості). 

Регулярне вживання в їжу амарантового борошна, що сприяє зміцненню імунітету, 

ефективно очищає організм людини від токсинів, шлаків, радіонуклідів і солей важких 

металів, може принести відчутну користь для профілактики та в складі комплексного 

лікування. 

У зв‘язку із вище сказаним, можемо зробити висновок щодо використання 

амарантового борошна в процесі приготування борошняних кондитерських виробів. Адже 

унікальність амарантового борошна полягає в тому, що при настільки великому складі 

компонентів воно позбавлене побічних явищ, тому борошняні кондитерські вироби на його 

основі будуть безпечними, багатими за вітамінним та мінеральних комплексом та 

застосовувати у харчуванні функціонального призначення. 

 

Список використаних джерел: 

1. Кравців Р.Й., Мартинюк І.О. Харчова і біологічна цінність амарантового шроту. 

Хлебопекарское и кондитерское дело. 2005. № 3 (3). С.44 – 45. 

2. Ланиця И. Ф. Оценка качества продуктов переработки амаранта. Науковий вісник 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ 

Ґжицького. 2017. Т. 19. №. 75. 

3. Мельник І. В., Левандовський Л. В. Амарантове борошно та його використання у 

борошняних кондитерських виробах. Научные труды SWorld. 2015. Т. 5. №. 2. С. 54-59. 

 
  



295 

 

Сітнікова Н.О., викладач 

ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний  фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 

 

ГАРАНТІЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ШЛЯХОМ 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР 
Виробництво якісної і безпечної продукції є основною метою кожного підприємства 

харчової промисловості. Без постійного поліпшення якості неможливе досягнення і 

підтримка ефективної економічної діяльності підприємства. В свою чергу, без забезпечення 

якості, відповідної вимогам споживачів, неможливо раціонально інтегрувати національну 

економіку в світове господарство і зайняти в ній гідне місце. 

 Нині багато країн визнають проблему якості й безпеки одним із пріоритетних 

напрямів. Часті випадки спалахів захворювань, пов‘язаних із споживанням продуктів 

харчування, вказують на необхідність зміни в підходах до їхньої безпеки. Одним із надійних 

способів захистити споживачів є система керування безпекою харчових продуктів НАССР 

(аналіз ризиків і контролю критичних точок). Вона гарантує безпечність продукції на всьому 

шляху харчового ланцюжка «від поля до столу», адже дає змогу виявити усі критичні точки, 

які можуть вплинути на безпечність кінцевого продукту, усунути їх і постійно 

контролювати. Впровадження НАССР вимагають законодавства Євросоюзу, США, Канади, 

Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. 

Гарантування безпечності та якості продуктів харчування особливо важливо під час їх 

виробництва, а також для гармонізації національного законодавства відповідно до 

міжнародних вимог та здійснення заходів щодо впровадження на підприємствах харчової 

промисловості інтегрованої системи управління безпекою харчових продуктів за ISO 22000.  

Для досягнення поставлених цілей підприємства впроваджують Систему управління 

безпечністю харчових продуктів згідно вимог стандарту ISO 22000:2018, що дозволяє 

контролювати якість та безпечність харчових продуктів на всіх етапах його виробництва.  

 На сьогодні НАССР визнана в усьому світі як найефективніша методика забезпечення 

безпеки харчових продуктів, що дозволяє сконцентрувати ресурси і зусилля організації в 

критичних точках виробництва, і при цьому, відповідно, різко знижує ризик випуску і 

продажів небезпечного продукту. 

Основна концепція  НАССР - запобігати краще,  ніж інспектувати. Система  НАССР  є  

єдиною  системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність 

і прийнята міжнародними  організаціями. Вона охоплює всі види потенційних небезпечних 

чинників, що можуть вплинути на безпечність харчових продуктів, тобто, біологічні, фізичні 

та хімічні чинники, незалежно від того, чи вони виникнули  природнім шляхом  з  причин,  

пов‘язаних  із  довкіллям,  чи  через  порушення  процесу виробництва. 

Система НАССР передбачає комплекс взаємопов‘язаних послідовних заходів, 

оформлених у вигляді 7 принципів: 1) проведення аналізу небезпечних  чинників, 2) 

визначення критичних точок керування (КТК), 3) встановлення критичних меж, 4) 

встановлення системи моніторингу КТК, 5)  встановлення коригувальних дій, коли КТК 

перебуває поза керуванням, 6) встановлення процедур перевіряння, 7) документування всіх 

процедур та ведення протоколів. 

Система управління безпечністю харчових продуктів базується на безумовному 

виконанні оператором ринку (виробником) вимог нормативно-правових актів, діючих 

нормативних документів та санітарних норм і правил.   Підхід  на  основі НАССР може 

застосовуватись, починаючи безпосередньо із збирання врожаю і аж до  пункту  споживання.   

В ідеалі вимоги системи НАССР повинні бути застосовані і на підприємствах - 

постачальниках сировини та допоміжних матеріалів, і в системах обігу та роздрібної торгівлі  

–  вздовж усього агрохарчового ланцюга.  



296 

 

НАССР ґрунтується на системному підході, який передбачає «всеохоплюючий» 

контроль якості. Це означає, що на підприємстві контролюються практично всі виробничі 

процеси - сировина, виробничий цикл, проміжні фази, а також вже готова продукція, яка 

відвантажується кінцевим споживачам.  

Впровадження системи на підприємстві надає великі можливості щодо ефективного 

виявлення і своєчасного усунення потенційних ризиків, а також дозволяє вчасно реагувати 

на найменші відхилення від заданих технологічних параметрів саме в тій області, де вони 

найбільш часто виникають. Це відбувається без перестроювання всього виробничого процесу 

і при цьому не збільшується загальна кількість браку, тим самим знижуючи невиправдані 

втрати. Крім цього на підприємстві з впровадженою системою НАССР можна значною 

мірою знизити витрати за рахунок того, що знизиться кількість виробленої невідповідної 

продукції. Також вдасться уникнути претензій від споживачів і контролюючих організацій, 

які пов'язані з якістю і безпечністю товарів, що випускаються, прискорити вихід на 

закордонні ринки збуту і підвищити імідж компанії в очах споживачів. 

НАССР дозволяє виробнику забезпечити стабільно високий рівень безпечності 

харчових продуктів, і завдяки  довірі  споживачів  та  замовників  в  умовах  зростаючої  

конкуренції  зберегти  та  розширити свою частку на внутрішньому ринку.    

Запровадження НАССР дозволяє здійснити розширення експортних ринків, адже в 

багатьох країнах світу НАССР є обов‘язковою законодавчо встановленою вимогою.   

Правильно  проведений  аналіз  небезпечних  чинників  дозволяє  виявити  приховані  

небезпеки  і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу. НАССР дозволяє 

скоротити витрати за рахунок зменшення обсягу бракованої продукції, а в деяких випадках – 

за  рахунок  підвищення  стабільності  кінцевого  продукту  та  збільшення  термінів  його 

придатності, також сприяє зменшенню втрат, пов'язаних із негативними наслідками 

повернень продукції, харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових продуктів.   

 Загалом НАССР зорієнтована на такі великі харчові сектори: підприємства 

громадського харчування, виробники харчової продукції, торгові заклади, 

сільгоспвиробники сировини: Агро холдинги, агрофірми, фермерські господарства; 

виробники кормів, добрив, пестицидів; ті, хто займається зберіганням, упаковкою, 

фасуванням готової продукції. 

Безпечність харчових продуктів є важливим питанням, нерозривно пов‘язаним зі 

здоров‘ям суспільства у всіх країнах світу. За даними Всесвітньої організації здоров‘я 

захворювання, що асоціюються з харчовими продуктами, являють собою надзвичайно 

складну для вирішення проблему.  

Тому одна з характерних особливостей нової економічної політики в Україні — це 

фокус уваги на виготовленні безпечних продуктів харчування, відповідно до рівня світових 

стандартів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Згідно статистичних даних проблема з ожирінням стрімко зростає лише за останні 4 

роки вона зросла з 11, 5%(365 мільйонів осіб)до 13% (670 мільйонів). Таким чином до 2025 

року кількість людей страждаючих на ожиріння може досягти одного мільйона. 

Велика частина людей – 26 відсотків жінок і 16 відсотків чоловіків в Україні страждає 

від надмірної ваги. Це спричинено тим що численна кількість людей не веде здоровий спосіб 

життя, мало рухається і має не здорові звички в харчуванні. Це не є єдиними причинами 

виникненням ожиріння воно також може бути спричинене деякими захворюваннями, які 

викликають порушення обміну речовин.  

На даний момент мода на здорове харчування стрімко зросла.  За останні 10 років 

виробники навчилися збільшувати термін придатності,  здешевлювати рецептуру, 

покращувати структуру і смакові якості продукції харчування. Над цим працювали визначні 

хіміки, інженери і кондитери-технологи. Однак статичні дані говорять про зростання 

серцево-судинних захворювань, захворювань алергічного характеру та багатьох інших 

пов‘язаних з харчуванням і способом життя. Сьогодні виробники і споживачі прагнуть 

робити більш здорові продукти харчування.  

ЗМІ та соціальні мережі активно пропагують здоровий спосіб життя, радять та 

навчають споживачів звертати увагу на склад та оцінку рівня якості продуктів які вони 

купують. Щоб це було комфортніше і швидше перевірити виробники створюють QR-коди. 

Але навіть враховуючи ці рекомендації структура харчування українців як і раніше 

залишається незадовільною: харчування високо калорійною продукцією, призводить до 

надлишкової маси тіла і ожиріння, а також характеризується надмірним вживанням 

тваринних жирів, цукру і солі. Високий рівень споживання жирів,  ковбасних, хлібо-

булочних виробів, солодощів, але недостатність таких продуктів харчування як риба, 

натуральне м‘ясо і свіжі фрукти та овочі, ось раціон сучасних людей.  

Це все можна і потрібно змінювати. Наприклад зараз створюють багато безкоштовних 

додатків які допоможуть стежити за своїм раціоном і рахувати калорії. Додатки підходять як 

для Android, так і для IOS. Один із таких є Lifesum. У додатку Lifesum є величезна база 

рецептів здорової їжі та різноманітні плани харчування. Ви можете вести щоденник 

харчування і відстежувати кожен прийом їжі. Додаток також дозволяє дізнатися калорійність 

продуктів за допомогою сканування штрих-коду на упаковці. Lifesum розпізнає практично 

всі продукти. Програма вказує потрібний розмір порції для кожного прийому їжі, щоб ви не 

переїдали. Крім контролю над харчуванням, ви зможете зафіксувати і простежити кількість 

води, яку ви випили за день. Крім того, у базі додатка є корисна інформація та поради про те, 

як почати правильно харчуватися і дотримуватися здорового способу життя. 

Ще одним додатком є EasyFit. Він дозволяє відстежувати калорійність щоденного 

раціону. Також ви можете вносити дані про фізичні вправи, свою вагу і м'язи. Статистика 

відображається в анімованих графіках. Додаток підійде тим, хто хоче схуднути, наростити 

м'язову масу або просто підтримувати себе в хорошій формі. 

Один із варіантів є YAZIO містить таблицю калорійності для більш, ніж 2 мільйонів 

продуктів і калькулятор калорій. Тут також можна вести щоденник і записувати прийоми їжі, 

фізичні вправи і свою вагу. Програма надасть ще й індивідуальний план харчування, у 

залежності від ваших цілей: схуднути або наростити м‘язову масу. Додаток тішить не тільки 

своїм функціоналом, але і естетикою. Оформлення YAZIO схоже на модний лайфстайл-

журнал. 



298 

 

Перевагами таких додатків є велика кількість простих рецептів здорової їжі, контроль 

маси, можна вести щоденник харчування тощо. 

Недоліками є підрахунок калорій, що може бути не зовсім точним, розміри порцій в 

базі даних можуть бути важкі для редагування, що створює труднощі, якщо ваша порція була 

менше або більше зазначеної в списку. 

З року в рік ресторанний бізнес стрімко розвивається. Йде важлива конкурентна 

боротьба за відвідувачів. Тому ресторанам важливо не лише продумати концепцію, а й деталі 

що додають закладу унікальності і неповторності. Що може більше  зацікавити клієнтів, ніж 

смачна і головне здорова їжа? На це питання у всіх завжди одна відповідь, заклад де можна 

швидко поїсти. Саме тому стрімкої популярності   набувають ресторани швидкого 

обслуговування, які спеціалізуються на гамбургерах і смаженій картоплі (McDonald's), піці 

(Pizza Hut, Domino, Little Caesar), біфштексах  (Sizzler). Всі ми розуміємо, що ця їжа не є 

корисною, але продовжуємо вживати її на постійній основі 

        Як показує світова практика, меню «Здорове харчування» може бути 

запроваджене у закладах будь-яких форматів. Переорієнтація ресторанів фаст-фуд на здорове 

харчування в Україні є недоцільною, оскільки такі заклади орієнтовані на сегмент 

споживачів із невеликими доходами і за використання економічно чистої сировини та 

матеріалів, вартість яких є високою на ринку, через це вони втратять більшість клієнтів.  

Що тоді можна змінити з системою харчування? В Міністерстві освіти науки України 

і  бере активну участь у створені і запроваджені в дію реформи системи шкільного 

харчування.  

Також елітні ресторани України позиціонують свою продукцію, як продукцію 

здорового харчування, наголошуючи що в своїй діяльності не використовують 

напівфабрикати, штучні суміші тощо. Вони також мають змогу запровадити дієтичне меню 

для споживачів, що також є напрямком здорового харчування. Але як показує практика, на 

сьогоднішній день в Україні практично немає ресторанного господарства, які серед спектру 

своїх товарів та послуг можуть запропонувати меню здорового харчування. Але 

надихнувшись тенденцією здорового харчування, в Україні все частіше відкриваються 

ресторани та магазини здорового харчування.  

Отже,  в Україні тенденція здорового харчування лише набуває своєї популярності. 

Але навіть зараз ми зможемо харчуватися правильно за допомогою сучасних інноваційних 

технологій і замінити фаст-фуд на корисну їжу. Ми зможемо готувати її самі. Таким чином 

ми убережемо себе від надлишкової ваги і ожиріння. 
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