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SECTION I. STATE GOVERNMENT AND POLITICS

IMPACT OF GOVERNMENT POLICY ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
ON THE BASIS OF LOGISTIC APPROACH
Redkva О.Z.
Ph.D. in Economics, lecturer
Technical College
Of Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Garmatiuk О.О.
Ph.D. in Economics, Associate Professor of Management and Administration Chair
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Ternopil, Ukraine
Today Ternopil region is in the process of seeking ways to ensure stable economic
development, therefore, it needs an effective logistic strategy that will act as a motive for
improving (setting up) the modern logistics infrastructure of the region[1-2].
Ternopil is located near the international corridors number 5 (Triiest -Lviv) and
number 3 (Berlin-Kyiv), and generally there are highways through the territory of Ternopil
region: European (E 50), international (M 12, M 19), national (H 02, H 18) and regional
significance (P 05, P 24, P 25, P 26, P 32), that is why the largest transport traffic of
Ukraine passes through the region. In general, Ternopil has the best geographical location in
Western Ukraine (it is the center of Western Ukraine), because it is located not far from
Lviv, Chernivtsi, Lutsk, Khmelnytskyi, etc. In general, within a radius of 500 km, the
markets of Romania, Slovakia, Poland, Hungary, Austria and the Czech Republic are
located (Table 1).
Table 1
Transport accessibility ofTernopil region
Cities of Ukraine
Cherkasy
Kyiv
Zaporizhzhia
Kremenchug
Lviv
Khmelnytskyi
Ivano-Frankivsk
Chernivtsi
Lutsk
Rivne

12

Distance, km
587 km
465 km
884 km
819 km
127 km
117 km
137 km
176 km
164 km
158 km

Borders of countries
Slovakia
Hungary
Romania
Poland
Moldova
Russia
Belarus

Distance, km
261 km
272 km
232 km
193 km
255 km
982 km
290 km
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Such a favorable geopolitical location opens up opportunities for attracting transit
cargo flows, mutually beneficial economic cross-border cooperation with neighboring states
in the transport and forwarding of goods, development of mixed (intermodal) transportation.
Having the potential for the development of logistics, we believe that setting up a logistics
center is an economic necessity [1].Nowadays, an increase in the area of storage facilities
demonstrates their evolution in the logistics hub - an object of industrial real estate of a
large scale (sometimes with an area of up to several million square meters) with a successful
transport interchange, accessibility of various types of transport, concentration center and
redistribution of freight traffic, as well as a full range of logistics services.
According to conducted geomarketing researches for the construction of this
international logistic hub (ILH) in the territory of Western Ukraine, we suggest to choose a
land plot in the village. Smykivtsi Ternopil region. After all, the advantages of such a
location are: the presence of international class airports and access to the European network
of highways, standard and wide railways; the system of mixed traffic is used, as all types of
transport function, which contributes to the formation of the appropriate transport
infrastructure; ownership of the respective land plots for the development of logistics
infrastructure and assistance to Ternopil authorities in the implementation of logistics
projects; absence near large warehouse facilities (existing class C and D warehouses are
currently filled up by 90%); the availability of skilled labor resources that are 1.5 times
cheaper than in Kyiv.
All these preconditions contribute undoubtedly to the formation of a modern logistic
infrastructure capable of providing: transit of goods through Ternopil region, while ensuring
the vision of Ternopil transport hub as an important component of the transport system of
Ukraine; not only efficient service of consumers in the region; optimization of cargo and
passenger flows; increase in demand for services of recreation zone of Ternopil region;
ensuring an increase in the volume of investments in Ternopil region as a whole.
ILH will serve as a transshipment base for agricultural machinery and a dealer
network of automotive products in the Western region. It is assumed that in the territory of
the ILH there will be enterprises or their branches engaged in the production or sale of
agricultural machinery (for example, LLC LAN, MPP ARSEN, AGROTEKHPOSTACH
LLC and others).By placing their enterprises on the territory of the ILH, they will be able to
fully use the entire hub infrastructure in their own interiors; all this will lead to an increase
in the efficiency of their activities, as well as to increase the provision of agricultural land in
the Western region with the necessary agricultural technique. In general, the market for the
sale and marketing of agricultural machinery is unlimited.
Since the supply of products is carried out directly from Germany, the company faces
some problems with the efficient adjustment of logistics.
First of all, these problems with customs clearance, because sometimes the goods are
delayed for a long time, while the customs authorities can raise fees for their services
13
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without warning [3]. At the same time, the company bears considerable expenses, for
example, as far as spare parts are concerned; they are supplied to the company by lots from
Germany six times a year (6 batches a year respectively). In this case, the estimated cost of
one batch of spare parts is 1.5 million euro.
The next problem is that the premises in which the enterprise operates (the area of
729.41 sq. M) is the head office and is now considered to be the so-called logistics center,
which provides its activity. Also, the negative point is that this area is in temporary use (the
lease is renewed every half year). At the same time, the rent amount for the month is UAH
50029.00, incl. VAT - 20%. This amount is a dynamic and separate payment for utilities.
This area does not satisfy the needs of this enterprise (especially noticeable in spring and
autumn), because agricultural machinery is dimensional and requires proper storage.
Consequently, the functioning of such enterprises in the structure of MLH will help to
provide agricultural enterprises with the necessary amount of equipment necessary for the
implementation of basic technological operations. After all, from year to year at agricultural
enterprises, the amount of equipment needed to perform basic technological operations,
decreases. The share of the main types of equipment, which worked out its physical
resource, is increasing. Therefore, in the future, retraining from dealers is possible from
producers, because German manufacturers want to produce their own agricultural
machinery directly.
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STATE REGULATORY MECHANISMS IN THE FIELD OF ASSISTANCE TO
PERSONS WITH DISABILITIES
Rymma Gryshova,
Postgraduate student,
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
The effectiveness of legal regulation in various spheres of life of a person and a
citizen in general, as well as in the sphere of the social and economic provision of persons
with disabilities, in particular, is important. In our opinion, it is the thorough consideration
and perfect research of such effectiveness will give an appropriate impetus to improve the
regulatory framework, which will promote the development of state programs in this sphere,
increase the standard of living and state standards for improvement of regulatory and legal
tools by means of which the social and economic provision of persons with disabilities is
implemented.According to the authors, in order to provide an effective legal regulation,
there is a need to achieve balance and coherence of the relevant normative legal acts, which
regulate relations regarding the social and economic provision of persons with disabilities.
With this purpose, the present state of the regulatory framework for regulation of the social
and economic provision of persons with disabilities in Ukraine has been analyzed. In this
context, it is appropriate to identify and study all levels of legal regulation through
conducting the analysis of basic normative legal acts regulating the relations in the domestic
system of the social and economic provision of persons with disabilities.
Analyzing the current state of legal regulation of the social and economic provision
of persons with disabilities, it is necessary to draw attention to the following important
points. Firstly, foreign experience and international standards occupy a key place in the
formation of domestic state policy and legislation in this sphere, as well as the impact of the
statements of such legislation, which is carried out in relation to the regulation of issues that
comply with the basic principles of the social and economic provision of persons with
disabilities, increase the effectiveness of legal regulation and adaptation of international
standards to domestic realities.Secondly, the legal regulation of the social and economic
provision of persons with disabilities in Ukraine is characterized by the presence of a
significant number of subordinate normative legal acts, which adversely affects the level of
security and information provision of such persons. It should be noted that in order to
improve the legal regulation of the social and economic provision of persons with
disabilities, the existing wide range of subordinate normative legal acts could be
systematized in one by-law or generalized in the law, the Code of Social and Economic
Security. A good example of this is the European Code of Social Security, adopted on April
16, 1964, which has been ratified by a large number of countries. This document contains
statements on disability assistance, so the need to adapt domestic legislation to this type of
normative legal act is relevant for today.
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Therefore, ratification of such a European Code is among the promising directions of
improvement of the regulatory and legal regulation of the provision of persons with
disabilities. Undoubtedly, experts in this field should express their vision and
considerations. The regulation of the social and economic protection of persons with
disabilities in a separate section of such an act, taking into account the relevant legal
aspects, can contribute to significant positive changes in the lives of people with disabilities
in Ukraine [1,2].Thirdly, the settlement of issues related to the information provision of
persons with disabilities. This direction plays an important role in providing the disabled
with necessary additional materials. This issue in Ukraine is urgent for resolution, and
therefore requires the improvement of the regulatory framework for informing the
population[3]. Fourthly, the level of legal regulation for the prevention of disability in the
domestic legislation is in an improper condition in comparison with foreign ones. In the
author's opinion, this issue should be solved in the context of the priority of improvement of
the regulatory framework on labor and health protection, and rehabilitation of the disabled,
which, in turn, will help not only improve the efficiency of existing state programs, but also
preserve the health of people with disability and the population of the country in general[4].
The state provides exclusively state-financed organizations providing social services
with financial support, and subsidies. As a result, such state-financed organizations become
monopolists and it leads to distorting the market for such services. The current fiscal
legislation in Ukraine is based on the concept that social services are provided to categories
of people living in difficult conditions a priori in budget institutions (and not in non-state
institutions) and are financed by the items of expenditures "Social protection and social
security". Such a rule of law violates the principle of equal access of non-state providers of
social services to obtain funding [5].
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AND ONCE AGAIN ABOUT THE POWER OF TNCS
Petrashko Liudmyla,
Professor,
Kyiv National Economic University
Kyiv, Ukraine
Specialists of the University of Zurich conducted a mathematical analysis of the
connections of 43 thousand transnational corporations and made a frightening conclusion:
the world is ruled by one giant "super corporation". It is she who "pulls the strings" of the
world economy [1]. To model the image of the global corporate system, experts have
processed a huge array of data reflecting the property relationship between the largest
multinationals, New Scientist writes.
"The reality is so complex that we had to move away from dogma, be it conspiracy
theory or free-market theory, our analysis is based on real data," James Glattfelder, the
complex theory theorist, explained.
Previous studies have shown that a relatively small group of companies and banks
owns the lion's share of the world's "economic pie", from which all the rest remain only
crumbs. However, these studies have lost sight of the indirect relationships - the relationship
of corporations with subsidiaries and affiliated companies. By sorting 37 million companies
and investors around the world, presented in the Orbis C database from 2007, a team of
scientists from Zurich selected 43060 companies belonging to transnational corporations
and identified their common assets. A model was created for the distribution of the
economic influence of transnational corporations by controlling certain companies over
others: ownership of funds, participation in profits, and so on.
A detailed description of the number and directions of internal corporate
communications is presented in Table 1.
Scientists have discovered a core of 1318 companies, whose connections with others
can hardly be called otherwise incestuous. Each of them showed the closest relationship
with two or more other companies (the average number of affiliated partners was 20).
Although the official revenues of these corporations hardly exceed 20% of the
world's operating revenues, they actually own most of the world's companies operating in
the "real" economy through their satellite companies. Thus, in the tentacles of corporate
monsters, about 60% of global revenues are concentrated.
Continuing to unravel the vast web of property, a team of scientists found that most
of the financial chains go in the direction of a "super-clan" of 147 companies. Their assets
intersect with each other; in fact they are a common property, which provides this unspoken
financial conglomerate control over 40% of global corporate wealth. This means that less
than 1% of companies control more than 40% of the entire network of investigated TNCs.
Most supranequal companies are financial business structures.
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Table 1
Statistical data on the number and direction of TNC's internal corporate ties
Group of companies by number
and direction of communications
(the strongest connection *****,
the weakest *)
1
Total investigated companies
LCC - Group of companies with a
sufficient level of communication
1.
IN - Group of companies Top
Control
1.1.
(*****)
SCC- Kernel Group
1.2.
(****)
OUT- Group of Dependent
Companies
1.3.
(***)
T&T – Peripheral group of
companies
1.4.
(**)
OCC - Group of companies with a
insufficient level of
communications
2.
(*)

The number
Structure of
operating profit

TNCs

Shareholders

Affiliate Network
Companies

2
43060

3
77456

4
479992

5
100,00%

15491

47819

399696

94,17%

282

5205

129

2,18%

295

0

1023

18,68%

6488

0

318073

8426

42614

80471

13,46%

27569

29637

80296

5,83%

59,85%

Source: Compiled from [1]
The top 10 included: 1. Barclays plc, 2. Capital Group Companies Inc, 3. FMR
Corporation, 4. AXA, 5. State Street Corporation, 6. JP Morgan Chase & Co, 7. Legal &
General Group plc, 8. Vanguard Group Inc, 9. UBS AG, 10. Merrill Lynch & Co Inc.
Researchers note that protests against global capitalism, which unfolded around the
world under the slogan "Capture Wall Street" - an obvious reaction to the power of
corporations. But the results of the analysis conducted by researchers completely do not
agree with the statements of protesters protesting against "money bags" from Wall Street.
Scientists seem unlikely that corporations, whose power lies at the basis of the world
economy, can have real political power - they represent too many differently directed
interests.
If you take into account the official income of these corporations, then they do not
exceed 20% of the world's operating income. But through their satellite companies, these
corporations own most of the world's companies operating in the real economy sector, and
thus they account for more than 60% of global revenues.
The rating is not that it defines the "unknown" players of the global economy. On the
contrary, he demonstrates that most of these top players refer to core corporation companies
with the strongest corporate ties.
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This means that they do not run the business in isolation, but rather are closely
interconnected in the control network. Each element of the kernel network is not formally
subordinate to any other element or group of elements, it does not "negotiate" in advance its
directions of movement or actions, but all the elements depend on each other. That is, in the
middle of the core it is impossible to build a single complex system (strategy) of various
moves. Any action of each element of the system leads to a complex chain reaction of
thousands of impacts of all other elements of the system on each other. Under conditions of
constant change of the environment and the TNC itself, a certain system will resemble the
Brownian motion, although with internal logic, but completely unpredictable and
uncontrolled.
The ¾ core consists of financial intermediaries: banks, pension and mutual funds,
investment companies. The assessment of the stability (stability) of the kernel system can be
determined by abrupt removal from the core of one of the largest and most important
element, for example, Lehman. The situation with the name of a transnational bank
generated a wave that initially tore off the neighboring elements from the place, but
gradually became silent, encountering reflective waves. According to experts, the merger of
a small number of core companies, their high degree of dependence, mainly on the financial
activities of certain companies, affects its stability. With strong simultaneous external
influences associated with changes in the financial sector: the sharp, unfavorable and
unpredictable changes in the financial policies of individual states, massive non-payment of
credit obligations, ¾ of all core companies may not save the links of the corporate control
and influence network.
In addition, researchers have mathematically proved that only 4,35% of TNCs
generate 80% of the revenue of all TNCs. More important is the conclusion of ownership.
80% of all TNCs are controlled (directly or indirectly) by only 0.61% of companies. That is,
737 companies control 80% of the cost of all major corporations in the world. This indicator
proves a super high concentration of capital in the hands of a relatively small group of
companies.
References:
1. Vitali Stefania, Glattfelder James B., Battston Stefano The network of global
corporate control http://arxiv.org/pdf.
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EVALUATION OF CONSEQUENCES OF EXTERNAL MIGRATION AS A
NECESSARY PRECONDITION OF EFFECTIVE MIGRATION POLICY
RyndzakO.T.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher,
Department of social and humanitarian development of the region,
State Institution “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of the
NAS of Ukraine”,
Lviv, Ukraine
Nowadays it is worth admitting that migration is the integral part of the modern
globalized world. It cannot be banned or avoided somehow. The major task of any state’s
government is to learn to regulate this process in order to maximize the positive effects of
migration and minimize its negative consequences. Secretaries-General of the United
Nations have been repeatedly mentioning the necessity to strengthen positive aspects of
migration in their reports and speeches in the recent years. In particular, in late 2017
Antonio Guterres in the report «Making Migration Work for All» rightly noted that
migration should be the source of prosperity and international solidarity [1].
For scientific and analytical purposes the process of realization of one of the
directions of migration policy on the basis of evaluation of the consequences of migration
processes is presented as a flowchart in the Figure 1. The analysis and assessment of the
consequences of migration processes should be carried out separately for the main
institutional units that are directly or indirectly involved in migration processes. A migrant,
his family, his country of origin and the host society are the main institutional units of
migration. In general, all migration effects can be divided into four groups: economic,
social, political, mental. Each group has a number of indicators. So, the main indicators of
the economic effect are: unemployment rate, labor cost, poverty rate, GDP growth, volume
of private money transfers, investments, etc. The social effect can be estimated using such
indicators: number of population, demographic loss, age structure of population,
demographic load, fertility and mortality rates, number of divorces, number of social
orphans, educational level, the number of criminal cases opened to foreigners, the number
of foreigners, brought to administrative liability; number of victims of human trafficking.
Indicators of the political effect can be: the level of falsification during elections, the
number of political parties representing the interests of migrants, the change of political
elites, authorities and regimes. The ethnic and national structure of the population, the level
of crime, the number of religious associations and communities are the main indicators of
mental effect.
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Fixation of
migration
consequences
Analysis and
evaluation of main
indicators

No

The effect is
positive

Yes

Supporting the positive
effect, finding
opportunities for its
maximization

Finding ways to eliminate
or minimize the negative
effect
Preparation of options for
management decision

Adoption of the optimal
solution

Realization of the decision

Evaluation of the solution
effectiveness

Fig. 1. The flowchart of the implementation of migration policy on the basis of
evaluation of the consequences of migration processes*
*Elaborated by the author

It is important to note that many migration consequences cannot be uniquely positive or
negative, even when the analysis relates to the same institutional unit. Therefore, the scheme
should be understood more broadly, namely: if there is simultaneously a positive and negative
effect of a certain migration consequence on some indicators, then it is necessary to maintain
and maximize positive aspects of effect, while trying to minimize the negative.
Evaluation of possible consequences of migration for main institutional units directly
or indirectly involved in migration processes is the precondition of development of efficient
activities of public migration policy in terms of strengthening of migration positive aspects
and prevent, minimize or eliminate negative one (Table 1).One migration occasion can have
different consequences for different parties-participants of migration processes.
21

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

Table 1
Possible consequences of international migration of population
Institutional units

Migrant and his
family

Migrant’s country
of origin

Host country

Positive consequences
Solution of unemployment problem;
Opportunity of self-realization;
Acquiring of new knowledge, skills,
experience;
Expansionof the circle of acquaintances,
cultural enrichment;
Improvement of financial situation and quality
of life
Reduction of unemployment, reduction of
tensions at the labour market;
Reduction of poverty;
Improvement of effective demand, which
fosters economy development;
Investment in various social spheres;
Expansion of foreign experience, European
values, norms and labour culture;
Expansion of national culture and information
about the donor country in the world, creation
of its positive image;
Forming of social networks, promoting trade
relations and creation of subsidiary enterprises
Meeting the need for workforce;
Savings in the preparation of specialists;
Improvement of demographic situation (in case
of irreversible migration);
Growth of society’s innovative capacity due to
diversity of its structure

Negative consequences
Lossofqualification (if the job does not
correspond to specialization);
Declining health (in case of overtime
hard work in hazardous conditions);
Social orphanhood often leading to
deviant behaviour of children;
Worsening of family relations, family
breakdown;
Demographic losses (in case of
irreversible migration);
Loss of the most competitive productive
workforce, «brain drain»;
Costs of training of specialists, who
further work outside the country;
Shortfall in Pension and Social Funds
contributions (in case of illegal
migration);
Growth of demographic burden (in case
of returning of retirement age migrants)
Reduction of labour costs;
Changes in the national structure of
population;
Expansion of new standards of culture,
norms and customs;
Social disintegration;
Emergence of social tensions;
Alteration of social order, growth of
crime level and terrorist threats

*Elaborated by the author on the basis of the sources:[2, р.178-179; 3, p.13-14]

Onset of a certain migration effect depends on many factors. First of all, it depends
on the very type of migration. For example, the country of migrant’s origin suffers
demographic losses in case of irreversible migration and gains the use of new knowledge
and European values expansion of the reverse one. In addition, most of the negative
consequences, first of all for the migrants themselves, are the result of illegal migration. All
this points to the need to resolve such tasks of migration policy: stimulation of reverse and
circular migration, encouragement of remigration and legalization of migration processes.
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INCREASING EFFICIENCY OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE
AND THE INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANISATIONS
Shostak S.M.,
Post-graduate student of the Department of Public Administration
of the Interregional Academy of Personnel Management,
Kyiv, Ukraine
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З
МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Шостак С.М.,
Аспірант кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної академії управління персоналом,
м. Київ, Україна
Міжнародні фінансові організації, об’єднуючи ресурси держав-членів, кращі
світові практики і досвід, науковий потенціал, технічні знання, а також політичні та
управлінські важелі впливу, можуть суттєво сприяти розвитку економіки. Варто
зазначити, що за даними Міністерства фінансів України станом на 30.06.2018 за
підтримки міжнародних фінансових організацій реалізується 26 проектів соціальноекономічного розвитку загальною вартістю близько 2,6 млрд. дол. США та
5,1 млрд. євро. Кредиторами цих проектів є: Міжнародний банк реконструкції та
розвитку (2,3 млрд. дол. США), Європейський банк реконструкції та розвитку
(1,6 млрд. євро), Європейський інвестиційний банк (3,1 млрд. євро) та Німецька
кредитна установа для відбудови (0,3 млрд. євро) [1].
Співпраця міжнародних фінансових організацій із кожною окремою країною
відбувається на підставі стратегій партнерства, що враховуючи аналітичний огляд
країни визначають конкретні пріоритетні напрями співробітництва та стратегічні
завдання. Як правило, такі стратегії затверджуються на середньостроковий період, що
зумовлено необхідністю перегляду і актуалізації пріоритетів та уточнення завдань з
урахуванням змін, що відбулися в країні за час їх реалізації. Так, на сьогодні ключові
для України міжнародні партнери у своїй діяльності керуються такими стратегічними
документами як: Концепція партнерства Світового банку з Україною на 20172021 роки [2]; Стратегія Європейського банку реконструкції та розвитку для України
на 2018-2023 роки [3]; Мандат Європейського Союзу на зовнішнє кредитування
Європейським інвестиційним банком на 2014-2020 роки [4].
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Водночас, як зазначають міжнародні партнери, головними ризиками у
співпраці з Україною є часті зміни та неузгодженість реалізації державної політики,
неефективні механізми державного управління та висока плинність кадрів.
Невирішеність зазначених питань перешкоджає досягненню очікуваних результатів
від упровадження спільних проектів розвитку [5].
Крім того, відповідно до зобов’язань країн-донорів та країн-партнерів,
визначених у Паризькій декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої
допомоги, до якої Україна приєдналася згідно з Указом Президента України від
19 квітня 2007 року № 325 [6], Україна взяла на себе зобов’язання сприяти
підвищенню ефективності зовнішньої допомоги як високопріоритетному напряму та
прискорити реалізацію поставленої цілі, зокрема шляхом: вироблення більш чіткої
національної стратегії розвитку; узгодження зовнішньої допомоги з національними
пріоритетами, системами та процедурами; підвищення рівня відповідної підзвітності
перед громадянами й парламентом; уникнення дублювання заходів і забезпечення
більш раціональної донорської діяльності для максимального підвищення її
економічної ефективності тощо.
Врахування переходу держави на середньострокове планування розвитку,
законодавчі й організаційно-функціональні зміни, що відбулись в Україні
останнім часом, а також аналіз стратегій співпраці міжнародних фінансових
організацій з Україною у розрізі пріоритетних напрямів співробітництва та
стратегічних завдань, що заплановані на середньострокову перспективу,
дозволило нам обґрунтувати доцільність розроблення наразі відсутньої Стратегії
співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. Зазначена
Стратегія має базуватись на:
 національних пріоритетах, що визначені національною Стратегією сталого
розвитку «Україна – 2020»;
 стратегічних для України напрямах співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями, що узгоджуються із Середньостроковим планом пріоритетних дій
Уряду до 2020 року;
 першочергових завданнях, реалізація яких не можлива без залучення кредитів
міжнародних фінансових організацій, з урахуванням галузевих стратегій і програм
розвитку та Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018-2020
роки;
 очікуваних результатах від упровадження спільних із міжнародними
фінансовими організаціями проектів розвитку.
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Впровадження Стратегії співпраці України з міжнародними фінансовими
організаціями оптимізує пріоритетні напрями партнерства на середньострокову
перспективу, забезпечить акумулювання коштів міжнародних партнерів, державного і
місцевих бюджетів для реалізації проектів, спрямованих на розвиток ключових
галузей національної економіки, та сприятиме підвищенню ефективності
співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.
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ПРОЯВИ СЕПАРАТИЗМУ У БАЛКАНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ
Шаран О. В.,
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Львівський національний університет імені Івана Франка,
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Відродження сепаратистських настроїв і рухів на Балканському півострові
розпочалося внаслідок повалення комуністичних режимів та посилення відцентрових
тенденцій у Центрально-Східній Європі. На політичній карті світу з’явилася низка
суверенних держав, зокрема Словенія, Хорватія, Македонія та Боснія і Герцеговина.
Процес розпадуСоціалістичної Федеративної Республіки Югославія(СФРЮ)
супроводжувався напруженням та міжетнічною недовірою, які стали однією з причин
початку громадянських війн у Хорватії та Боснії і Герцеговині.Зазначимо, що
сепаратизм досі процвітає на Балканах.
Проблематиці сепаратизму у Балканських державах присвячені праці
вітчизняних науковців, зокрема О. Балдинюк, А. Гуменюк, В. Дівак, В. Забари,
О. Каравайцевої, К. Мурзи, Н. Стрельчук та ін. Серед зарубіжних вчених сепаратизм
на Балканах досліджували К. Анкерсен, Дж. Арматта, С. Капплер, С. Рамет,
В. Сотірович, Н. Чомскі та ін. Незважаючи на значну кількість праць, у яких
висвітлено проблематику сепаратизму у вітчизняному та зарубіжному
політологічному дискурсі, досі не приділено достатньої уваги деяким особливостям
сепаратистських рухів, які активізувалися у Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговині
після розпаду СФРЮ. Тому дослідження цієї теми потребують глибшого аналізу.
Сербія. Обґрунтовуючи право на існування незалежної республіки Косово,
косовари використовують свою національну історію як ідеологічний інструмент.
Основним аргументом є те, що косовари вважають себе нащадками романізованих
іллірійців, які ще до приходу південних слов’ян на Балкани в XI - XII ст., населяли
території колишньої сербської провінції [1]. Серед інших чинників, які спричинили
появу сепаратизму у Косово, слід виокремити здобуття суверенності державами, що
входили до складу СФРЮ та СРСР, а також початок трансформаційних процесів у
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Європі. Самопроголошення незалежності Косово 17 лютого 2008 р. створило
прецедент у міжнародному праві та дало надію іншим регіонам, які прагнуть
відокремитися від своїх держав-суверенів у майбутньому. Зазначимо, що жодна
частково визнана чи невизнана республіка не мала такої підтримки з боку
міжнародної спільноти, як Косово, чию незалежність визнали 114 держав станом на
грудень 2018 р. Сербія не визнає його державності та бажає відновити контроль над
втраченими територіями.
На відміну від Сербії, Хорватії вдалося побороти сепаратизм, що процвітав у
деяких її районах. У 1991 р. у державі виникла самопроголошена Республіка Сербська
Країна. За допомогою силових методів керівництво Хорватії дало відсіч хорватським
сербам й у 1995 р. уряд Країни емігрував після поразки у громадянській війні. Однак
внаслідок проведення операцій «Блискавка» та «Буря», які були успішними для
хорватської армії, загинула велика кількість мирного населення, близько
1500 сербських військових потрапили у полон і понад 15 тис. етнічних сербів
покинули свої рідні землі.
Сепаратистські тенденції не оминули й Боснію і Герцеговину, у якій 27 квітня
1991 р. та 28 лютого 1992 р. відповідно виникли дві самопроголошені держави –
Герцег-Босна та Республіка Сербська. Боснія і Герцеговина була слабкою та
нездатною протидіяти загрозам національній безпеці. Втручання світового
співтовариства у конфлікт між боснійцями та місцевим сербським населенням, дало
змогу миротворчим силам ООН відновити порядок та стабільність у регіоні, хоча досі
дезінтеграційні настрої панують у країні. Сьогодні до складу Боснії і Герцеговини
входить округ Брчко, що відповідно до Дейтонської мирної угоди 1995 р. має
особливий міжнародно-правовий статус, та двох «етентетів» – Республіки Сербської
та Федерації Боснії і Герцеговини [2].
Усім конфліктам на Балканському півострові наприкінці XX ст. була
притаманна надзвичайна жорстокість та нетерпимість до представників народів, які
ворогували між собою. Тому було створено Міжнародний трибунал для колишньої
Югославії, на якому судили осіб, винних у вчинені злочинів проти людства у Сербії,
Хорватії та Боснії і Герцеговині. Так, у лютому 2007 р. різанину у Сребрениці
визнали геноцидом боснійців.
Зазначимо, що на Балканах, окрім сепаратистських тенденцій, були
популярними або досі є поширеними ідеї створення «Великої Албанії», «Великої
Сербії» та «Великої Хорватії». Паналбанська ідея «Великої Албанії» передбачає
возз’єднання усіх територій, де проживає албанський етнос. Окремі регіони
Македонії, Чорногорії, область Епір в Греції та Косово повинні ввійти до її складу
[3]. «Велика Сербія» є популістською ідеєю сербських іредентистів, які прагнуть
об’єднати в одну державу всі землі, на яких живуть або у минулому мали поселення
серби.
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На їхню думку, таке державне утворення повинне існувати на території Сербії,
Боснії і Герцеговини, Македонії та Чорногорії. Виникнення Республіки Сербської у
Боснії і Герцеговині та Сербської Республіки Країна у Хорватії були першим етапом
реалізації концепції «Великої Сербії», яку, однак, Белграду не вдалося втілити у
життя. Ідея «Великої Хорватії», яку підтримують хорватські радикальні націоналісти,
передбачає створення моноетнічної держави на теренах Хорватії, невизнаної
республіки Герцег-Босна у Боснії і Герцеговині, деяких районів Сербії, Которської
затоки та словенському узбережжі Адріатичного моря. Проте, на сучасному етапі
шанси на появу Великої Албанії, Великої Сербії чи Великої Хорватії на політичній
карті світу є невеликими, оскільки необхідно бути впливовою та потужною
державою, щоб реалізувати подібний геополітичний план.
Отже, з досвіду Балканських держав бачимо, що існування в одному регіоні
декількох народів, які мають відмінні державні інтереси, сповідують різну віру, може
спричинити виникнення збройних конфліктів. Якщо на території однієї держави
проживають представники декількох народів, є загроза зародження дезінтеграційних
або іредентистських тенденцій. Втручання міжнародної спільноти в Югославські
війни дало змогу зберегти територіальна цілісність Хорватії та Боснії і Герцеговини,
забезпечити непорушність державних кордонів та відновити мир у регіоні.
Проголошення незалежності Косово 17 лютого 2008 р. та подальше міжнародне
визнання республіки іншими державами вплинуло на сучасну систему міжнародних
відносин. Сьогодні керівництву Сербії, Хорватії та Боснії і Герцеговини необхідно
докласти чимало зусиль, щоб не допустити розв’язання нової війни на Балканах.
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СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Шевченко Микола Миколайович
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доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції
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Національна академія державного управління
при Президентові України, м. Київ, Україна
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
робота яких пов'язана з інформаційно-аналітичною, прогнозно-плановою,
організаційно-розпорядчою та консультативно-дорадчою діяльністю у сфері
публічного управління, необхідними є: глибоке розуміння процесів, що відбуваються
в суспільстві; знання основ теорій публічного управління та кадрової безпеки;
усвідомлення проблем глобалізації та науково-технічного прогресу, а також їхніх
соціальних наслідків; усвідомлення проблем кадрової безпеки в контексті соціальних
наслідків трансформацій українського суспільства та застосування руйнівних
технологій боротьби з державністю в умовах гібридної війни РФ проти України;
уміння оперативно приймати управлінські рішення, у тому числі в умовах
невизначеності та браку часу з урахуванням значної кількості досить часто
суперечливих чинників.
При цьому складність і неординарність завдань, що стоять перед системою
публічного управління, постійно підвищують рівень вимог не тільки до таких рис
державного службовця та посадових осіб місцевого самоврядування, як
професіоналізм, компетентність, ділова ефективність, а і його моральної позиції,
почуття обов’язку та відповідальності за долю країни. Це зумовлює потребу в
своєчасному оновленні світоглядно-концептуальних, нормативно-правових та
організаційних засад всебічного забезпечення кадрової безпеки системи публічного
управління.
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Під останньою пропонуємо розуміти стан захищеності професійних,
гуманітарних, морально-психологічних, інтелектуальних та інших цінностей і якостей
особистості та соціальних груп, які входять у систему публічного управління, котрий
забезпечує здатність протистояти загрозам в управлінській сфері під впливом
людського фактору.
На нашу думку, розвиток всебічного забезпечення кадрової безпеки системи
публічного управління повинен ґрунтуватися на концепції, що включає наступні
науково обґрунтовані положення: 1) загальні положення і принципи забезпечення
кадрової безпеки; 2) методи дослідження та підходи щодо формування системи
кадрової безпеки як соціального інституту; 4) система і нормативно-правове
забезпечення кадрової безпеки; 5) система підготовки служби персоналу.
Вказана концепція повинна забезпечити: 1) єдність принципів розробки та
реалізації політики кадрової безпеки системи публічного управління; 2) поєднання
підходів до формування відповідної законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій,
державних і відомчих програм у сфері кадрової безпеки системи публічного
управління.
Коротко викладемо основні ідеї, найбільш придатні для реалізації положень
щодо підходів по формуванню системи кадрової безпеки. Під останньою пропонуємо
розуміти функціональну систему, що відображає процеси взаємодії об'єктів та
суб'єктів кадрової безпеки, ідейно-теоретичної та законодавчої баз, цілей та завдань
органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування,
спеціалізованих органів, що безпосередньо опікуються питаннями забезпечення
кадрової безпеки, а також сукупність сил і засобів, що функціонують на користь
забезпечення кадрової безпеки системи публічного управління на необхідному рівні.
Варто зазначити, що рамках стратегічного управління у сфері кадрової безпеки
здійснюється проектування системи кадрової безпеки – розробка моделі вказаної
системи. Проектування як моделювання передбачає структурно-функціональне,
просторове, часове, операційно-діяльнісне, інституціональне, організаційне
проектування.
В процесі проектування системи кадрової безпеки варто враховувати: базові
цінності суспільства – добробут, безпека, справедливість; національні цінності та
ідеали культури національної безпеки, стратегічної та організаційної культури;
національні інтереси та національні цілі у сфері забезпечення безпеки та суспільного
розвитку; тип політичного режиму і панівний тип комунікації; діалектичний
взаємозв’язок між суспільним розвитком та безпекою; сучасні тренди розвитку
глобального управління; глобальні трансформації у різних сферах суспільного життя;
сучасні тенденції розвитку загроз, політичного та міждержавного протиборства; зміни
організаційно-функціональних форм державного управління; світовий досвід
розбудови систем публічного управління; зарубіжний та вітчизняний досвід
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розбудови систем кадрової безпеки; результати прогнозування загроз та
трансформацій безпекового середовища, в якому реалізовуються важливі інтереси у
сфері кадрової безпеки.
Проектування системи кадрової безпеки та її складової – системи забезпечення
кадрової безпеки, передбачає визначення місії, функцій та завдань вказаних систем, а
також механізмів забезпечення кадрової безпеки. При цьому необхідно враховувати
закономірності розвитку тріад «культура – інститути – організації», «насильство –
інститути – організації», «організація – ресурси – час», що дозволить виявити
перспективні моделі системи кадрової безпеки та системи її забезпечення, що
узгоджується зі станом і перспективами геополітичного, суспільно-політичного й
соціально-економічного розвитку Української держави.
Соціальне конструювання системи кадрової безпеки – це впровадження
проекту в соціальну матерію у відповідності з вимогами завдань системи кадрової
безпеки. Це передбачає: розробку нормативно-правової бази в галузі кадрової безпеки
(політико-правове конструювання); створення нових елементів, структур, підсистем,
механізмів забезпечення кадрової безпеки та встановлення зв’язків між ними
(структурно-функціональне конструювання); розміщення створених нових елементів,
структур, підсистем, механізмів забезпечення кадрової безпеки у своєму типу
соціального простору (просторове конструювання) та соціальному часі (часове
конструювання); формування алгоритмів функціонування та підготовки відповідних
фахівців служби персоналу (організаційне конструювання); розробку правил і
принципів діяльності фахівців служби персоналу (операційно-діяльнісне
конструювання);
Що стосується послідовності практичного впровадження запропонованої
концепції, то вона припускає наступні основні етапи: 1) поглиблений аналіз стану
проблеми з освітою майбутніх фахівців служби персоналу, а також обґрунтування
потреби у відповідних кадрах; 2) уточнення принципів побудови системи освіти в
галузі освіти «Публічне управління та адміністрування», підготовки і підвищення
кваліфікації фахівців служби персоналу; 3) визначення мети, завдань і термінів
створення безперервної системи освіти, прогнозування очікуваних від її
впровадження результатів; 4) розробка перспективних методів вдосконалення
професійної освіти фахівців служби персоналу; 5) підготовка пропозицій по
усебічному забезпеченню підготовки і підвищення кваліфікації фахівців служби
персоналу.
Реалізація запропонованої концепції кадрової безпеки системи публічного
управлінняє запорукою подолання надмірної інертності професійної свідомості
служби персоналу та неспроможності швидкої адаптації її до змін в умовах
трансформацій інституціонального середовище публічного управління.
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Актуальним завданням для функціонування України як демократичної,
правової держави, зорієнтованої на громадянське суспільство є необхідність нового
розуміння й трактування ролі та значення публічної влади.
Україна має давні традиції демократичного публічного врядування, їх
осмислення, розуміння особливостей, тенденцій розвитку на різних етапах, дозволить
здійснити трансформації системи публічної влади і управління з орієнтацією на
світові стандарти з урахуванням вітчизняних традицій. Тим більше, що науковці до
одного із основних складників генетичного коду українського народу відносять, так
звані, самоврядні потенції української ментальності[3, с.134].
Мається на увазі, здатність навіть за найнесприятливіших умов знаходити
різноманітні індивідуальні й громадські форми раціонального господарювання, що є
формою боротьби за виживання; про бажання свободи, вільної самодіяльності
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особистості (не хотіння «знати не ні царя ні пана», М.Костомаров); про досить
високий ступінь громадсько-політичної самоорганізації українського народу
(починаючи з вічових часів й далі); про витворення в Україні унікальної народної
правосвідомості, яка особливо в сприятливі часи стверджувала право конкретної
людини на свободу, землю, власність, працю, вільне господарювання (вічова
законотворчість, копні суди, братське судочинство, трансформація магістратських
судів у бік звичаєвого права, національно-своєрідний характер земства і таке інше);
про здатність до громадсько-політичної творчості «знизу», потенційну громадськополітичну творчу енергію українського народу та інше.
Самоврядні потенції української ментальності – невід'ємна частка історичного
«образу» українського народу, належать до базових рис українського народу,
знаходять віддзеркалення в ментальності сучасного українця, в суспільно-політичних
реаліях українського сьогодення [2, с.76].
Самоврядування в України має глибокі витоки. Зокрема, сягає общинного
самоуправління часів Київської Русі. Поряд із сильною владою Великого Київського
князя уживалися елементи родового та племінного устрою. Самоврядування на Русі
розвивалося на основі звичаєвого права й знаходило вияв у віче[4]. У багатьох містах
Русі воно було значною силою, при цьому роль віче у житті тогочасного суспільства
оцінюється по-різному [7]. Існував розподіл повноважень між вічем і обраними на
ньому органами й посадовими особами. Віче обирало посадових осіб і вирішувало
виробничі справи, відало питаннями війни, миру, судочинства та ін. [4]. З посиленням
князівської влади віче поступово втрачало свою роль, але в гострих ситуаціях,
особливо під час криз, за ним залишалася вирішальне слово [7].
У віддалених сільських місцевостях адміністративні функції брала на себе
громада [7]. Громада визначала методи господарювання, податки, розміри платежів та
ін. Суб’єктами міського самоврядування була міська громада, а сільського – сільська.
Вона розпоряджалася землею, представляла інтереси у відносинах з іншими
громадами [4].
У період литовсько-польської доби місцеве самоврядування виразилось у
формі війтівства. У великокнязівських містах поряд з органами місцевого
самоврядування функціонувала старостинська адміністрація. Війтів обирали на
міських вічах. Важливе значення для розвитку місцевого самоврядування мало
введення магдебурзького права. Запроваджувався магістрат, який обирався.
Складався він з двох колегій – ради (адміністративний орган) та лави (судовий орган).
Очолював колегію війт, який обирався жителями міста й затверджувався польським
королем [4].
В період існування Радянського Союзу про існування такого інституту як
публічне управління взагалі можна не говорити оскільки про демократичні засади
суспільства навіть не йшла мова.
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Отже, на сучасному етапі модернізація публічного управління має
здійснюватися передусім із врахуванням досвіду, традицій, а також через
впровадження інноваційних механізмів і технологій, прийняття управлінських рішень
за участю громадськості. Втілення принципів прозорості та відкритості у системі
публічного управління забезпечить можливість ефективної функціональної взаємодії
державних інститутів та громадянського суспільства, оптимізує зворотний зв'язок
публічної влади з громадськістю, що, у свою чергу, сприятиме модернізації системи
публічного управління та попередженню кризового стану системи органів публічної
влади [6, с.14].
Наразі відбувається якісна зміна способів і методів державного управління. В
даний час в багатьох наукових роботах і навчальних виданнях використовуються
поняття державне або публічне управління та адміністрування. Однак законодавчого
закріплення жодне з них не має. Часто відбувається або поєднання цих понять, або
підміна одного іншим [8]. Тобто важливим виступає розмежування даних категорій.
Слід погодитись з деякими вченими, що вважають засобами модернізації
адміністративного права саме публічне управління і публічне адміністрування [5,
с.131-135].
У сучасних умовах динамічних суспільних трансформацій система публічного
управління має постійно змінюватися, вдосконалюватися згідно з суспільними
потребами та сучасних умов, щоб уникати завчасної широкомасштабної реформи, яка
може бути болючою для суспільства.
Щоб забезпечити баланс інтересів держави і суспільства, необхідно надати
право громадянам приймати безпосередню участь в управління всіма сферами життя.
Мова йде не тільки про право голосувати, отримувати інформацію, а й впливати на
рішення, які приймаються на державному рівні [1].
На сучасному етапі розвитку роль держави, органів влади полягає у тому, щоб
удосконалювати систему публічного управління, напрацьовувати ефективні
механізми, які мають сприяти розвиткові громадянського суспільства в Україні [9,
с.63].
Для якісних змін у публічному управлінні необхідно здійснити чітке
розмежування повноважень між центральними та місцевими органами влади,
здійснити заходи дебюрократизації. Важливим завданням є і запровадження
компетентнісного підходу до формування апарату органів публічної влади.
Підготовка, підвищення кваліфікації кадрів управлінців мусить здійснюватися на
основі практико-орієнтованого підходу і посилення уваги до формування
світоглядних засад. При запровадженні такого підходу поведінкові компетентності
діють яквизначальнімотиви, ціннісні установки тощо для забезпечення ефективного
використання набутих знань і вмінь [6, C.15].
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ
Сухобокова Ольга Олегівна,
Кандидат історичних наук, доцент кафедри
нової та новітньої історії зарубіжних країн
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна
Допомога Європейського союзу є надзвичайно важливою для України в
умовах економічної кризи та війни, адже ЄС – її найбільший фінансовий донор.
Головною метою фінансової допомоги ЄС є стабілізація внутрішньої ситуації в
Україні та прискорення реформ для її зміцнення. Зацікавленість ЄС Україні
цілком закономірна, оскільки стабільне європейське співтовариство неможливе
без політично стабільних та економічно розвинених країн в найближчому
оточенні, ключовою серед яких є Україна.
Найважливішим кроком в реалізації політики ЄС з підтримки України, що
відкрив і нові можливості фінансової допомоги, стала Угода про асоціацію, що
вступила в дію 1 вересня 2017 р. Її було укладено ще в 2014 році: політичну
частину – 21 березня, економічну – 27 червня. Важливо, що угода не тільки
відкрила Україні один з найбільших ринків світу, а й сприяє реформуванню та
інтеграції української економіки в загальноєвропейську, що в перспективі має
призвести до модернізації українського суспільства в цілому. Основними
завданнями угоди визначено «сприяння, збереження і зміцнення миру і
стабільності в регіональному та міжнародному вимірах», а також зобов’язання
«запровадити умови для посилених економічних та торговельних відносин, які
вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому
числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі» [1].
Економічна частина Угоди – щодо зони вільної торгівлі між Україною та
Європейським Союзом – вступила в дію за півтора роки до її ратифікації. Як
наголосив прем’єр-міністр України В. Гройсман з нагоди набуття Угодою
чинності, за цей час ЄС став головним торговельним партнером України, а
торгівля з країнами Євросоюзу на вересень 2017 р. становила 41,1% від загального
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обсягу зовнішньої торгівлі товарами, а за перше півріччя 2017 р. експорт товарів і
послуг до ЄС склав $9,4 млрд [2]. Серед економічних та фінансових можливостей,
які відкрилися для України після укладення і ратифікації Угоди про асоціацію,
важливими є подальші практичні кроки до прискорення євроінтеграції України та
їх фінансування. Так, після підписання угод про асоціацію з Україною, Грузією і
Молдовою Єврокомісія затвердила новий Інструмент реалізації Зони вільної
торгівлі, спрямований на покращення умов фінансування малих і середніх
підприємств в процесі інтеграції в єдиний ринок ЄС. Бюджет цієї програми в
цілому складає близько 150 млн. євро. Таким чином, Євросоюз прагне поширити
єдині правила європейського ринку на всю зону сусідства [3].
Виходячи з того, що одним з пріоритетів ЄС є стабілізація політичної і
соціально-економічної ситуації в регіоні та співпраця з питань безпеки, він надає
підтримку економічному розвитку країн-партнерів, приділяючи при цьому
особливу увагу питанням належного врядування, демократії та верховенства
права. Це реалізовується за допомогою постійних регіональних і двосторонніх
програм та проектів на місцях, для фінансування яких на період 2014–2020 рр. ЄС
виділив 15,4 млрд. євро. Зокрема, передбачається фінансування багатосторонніх
проектів в рамках Європейського інструменту сусідства, в тому числі
транскордонного співробітництва яке особливо відчутно сприяє розвитку
прикордонних регіонів України. Так, за Європейським інструментом сусідства та
партнерства, бюджет допомоги ЄС Україні на період 2014 – 2020 рр. закладений
на рівні до 1,013 млрд. євро[3].
Також у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства на
2014–2020 рр. Україна бере участь у програмі транскордонного співробітництва
ЄС
у
чотирьох
спільних
операційних
програмах
прикордонного
співробітництва[4]. Дія програми поширюєтьсяв цілому на 14 областей України,
представники яких спільно з представниками країн-учасниць беруть активну
участь у підготовці спільних операційних документівпрограм прикордонного
співробітництва ЄС [5].
ЄС підтримує також населення Сходу України, яке найбільше постраждало
від російської агресії, та сприяє відбудові соціальної інфраструктури регіону. З
цією метою в грудні 2017 р. почалося фінансування програми «Підтримка ЄС для
Сходу України», яка передбачає виділення за рахунок Європейського інструменту
сусідства 50 млн євро на підтримку децентралізації і врядування, економічного
відновлення та розвитку бізнесу, безпеку громади та соціальну єдність [6].
Поряд з тим ЄС напряму сприяє розвитку регіонів України, зокрема
реформам на цьому рівні. На 2014–2020 рр. ЄС виділив 55 млн. євро для
наповнення Державного фонду регіонального розвитку, що підтримує проекти
розвитку, спрямовані на соціальний і економічний розвиток громад та регіонів [3].
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На розвиток регіонів України спрямована також Програма «U-LEAD з Європою» з
бюджетом 102 млн євро, що фінансується ЄС та його членами – Данією, Естонією,
Німеччиною, Польщею й Швецією, – і розрахована на 2016–2020 рр. [7].
В рамках комплексної програми фінансової підтримки України в 2014 р. ЄС
затвердив спеціальний пакет допомоги Україні в 365 млн. євро. Кошти були
спрямовані українському уряду для економічної стабілізації та впровадження
реформ державного управління, боротьби з корупцією і підтримки громадянського
суспільства [3]. В травні 2015 р. було підписано меморандум про надання Україні
макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд. євро. (ці кошти пішли у державний
бюджет). Її Україна отримала трьома траншами по 600 млн. євро до кінця 2017 р.
У сукупності фінансова допомога ЄС Україні є найбільшою в останній
період, коли Україна постала перед серйозною загрозою втрати територіальної
цілісності та державного суверенітету. За цих обставин Угода про асоціацію стала
не лише потужним сигналом підтримки України, важливим етапом її політичного
зближення з ЄС, а й поглибила економічну співпрацю та розширила фінансову
підтримку Євросоюзом України.
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In recent years, due to the significant development of the banking sector and the
increase in demand for banking services, accounting for credit operations, plays a
significant role in providing credit services, which greatly affects the Ukrainian
economy. Credit operations are a profitable type of banking activity, which are caused
by a number of problems associated with the imperfection and instability of the
legislative framework, the increase in problem debt and high risk
Determination of the features of accounting of loans in banking institutions was
investigated in the writings of such domestic authors as A.M. Gerasimovich, M.S.
Demkovich, V.B. Kyrylenko, V.I. Rychakivska, B.I. Valuev.
The execution of credit operations is accompanied by the following accounting
operations:
1) registration and opening of a personal credit account to the borrower;
2) loan operations;
3) operations for accounting documents that accompany a credit transaction;
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4) loan repayment operations;
5) operations for the calculation and use of the reserve for covering credit risks;
6) storage and keeping of files of documents;
7) display of credit operations in the balance sheet of the bank, compilation of reports
on credit operations [1].
The main problem of the banking system today is the lack of liquidity, which, in
turn, is the result of differences between the terms of return of liabilities (deposits of
individuals and legal entities) and the timing of receiving payments, even for term loans
(overdue and questionable returns are not appropriate to take into account because they are
at the moment emergence already affects the state of liquidity).
The system of accounting and internal control should automatically or semiautomatic track the status of credit debt and provide data for the preparation of financial
statements. When opening credit accounts, special mandatory parameters are introduced
into the accounting system, in particular: the type of loan, the purpose of the loan, the type
of security, the date of issue of the loan, the date of return, the initial period of placement.
Additionally, banks may include options in the loan file at their discretion: a description of
the loan (terms of provision, terms of payment of interest, payment of a premium or
discount); information on the amount of interest accrued and paid; give regular payment or
repayment, etc. [2].
According to the instruction on accounting of credit, deposit (deposit)
operations and the formation and use of reserves for credit risks in Ukrainian banks,
during initial recognition, the bank assesses loans provided at fair value, including
transaction costs.
The fair value of the loan is determined by discounting all expected future cash
flows using the market interest rate for such a financial instrument.
Costs of an operation that are directly related to the recognition of a loan are
included in the amount of the discount (premium) for this financial instrument. The Bank
depreciates the discount (bonus) during the term of the financial instrument using the
effective interest rate. The amount of the discount (bonus) must be fully amortized on the
repayment date of the loan.
If, at the time of initial recognition, the bank determines the value of the loan at an
interest rate higher or lower than the market value, then the accounting should recognize the
profit or loss for the amount of the difference between the fair value of the loan and the
value of the contract in correspondence with the discount accounts (bonuses). After initial
recognition, the bank assesses loans at amortized cost using the effective interest rate when
interest is charged and depreciation of the discount (premium).
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Taking into account the foreign lending of foreign countries, one can distinguish an
important difference in the movement of funds with our structures: the free funds of one
enterprise, which they currently do not use, can spend on other businesses to conduct a
business transaction through a banking institution, that is to provide a loan from one
enterprises to another on the basis of the concluded agreement. But the interesting thing is
that this loan is given not for a year or more, but may be issued at hourly basis (for example,
10 hours). During this time, the borrowing company must repay the funds, taking into
account a certain percentage specified in the contract and the agreed parties to the loan
agreement.
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In today’s conditions, the formation of the organizational structure of network
enterprises, given the complexity of management at economic development of business
structures, is a multilevel system of interconnected relevant elements. It should be noted that
the formation of the organizational structure of network enterprises, given the complexity of
management at economic development of business structures is a multilevel system of
interconnected relevant elements. Thus, from a practical point of view, the application of a
functional approach to the definition the organizational culture of enterprises at network
structures should distinguish functionally separate parts (subsystems), each of which
contains both implicit and explicit elements.Note that the organizational culture of
enterprises at network structures is a system that includes such subsystems, which are linked
by close ties of direct and reverse nature:
1) valuable: values, mission and philosophy of the company;
2) symbolic: heroes, legends, rituals, symbols;
3) normative: rules, procedures, rules, criteria and structures;
4) communicative-managerial: management style, communication system, personnel
management system;
5) identification: corporate style, image, brand of the company as an employer and a
branded brand. It should be noted that the basic subsystem of organizational culture of
network enterprises is valuable, the other four are closely related to it [2].
The organizational culture of the enterprise is a unique economic phenomenon, which
far exceeds the limits of productive or partner relations. It concerns the entire global space
inside and outside the enterprise, and its formation begins already at the time of the emergence
of an entrepreneurial idea.On the basis of the conducted researches it was established that the
formation of organizational culture the enterprise in accordance with the managerial
approach involves realization of a number of primary and secondary mechanisms.
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The primary mechanisms include the following areas: application of standards and
criteria for evaluation and control; formation of peculiarities at behavior of leaders in critical
circumstances and during organizational crises; development of methods and criteria for
allocating resources the organization; formation of strategy for the development of
organizational training and mentoring; the development of criteria that determine the
conditions for rewards and penalties; definition of methods and criteria for hiring, selection,
promotion and dismissal of employees.The secondary mechanisms of the managerial
approach include: development and optimization of the structure and internal structure the
organization; formation of organizational systems and procedures; support of organizational
customs and rituals; design of premises; saving history about important events and people;
formation of conceptual foundations of the general organizational philosophy of the
enterprise [3].
The result of the purposeful management influence on the change of organizational
culture of the enterprise may be three development vectors:
1. There are changes in culture without changes in behavior, that is, the individual
values priorities of the employee changes in relation to the enterprise, but his overall system
of behavior remains constant.
2. There are changes in behavior without changes in culture. This situation occurs when
a small group of people seeks to change the individual elements of organizational culture. In
this case, they partially change their behavior and try to bend their colleagues to her.
3. Changes occur in behavior and in culture. The situation takes place when the entire
staffing of the company is focused on the development and improvement and aims at this
their efforts [1, p.250].
As a conclusion, we note that the main factor to be overcome when developing an
organizational structure change program is to address the problem of resistance to change.
Organizational culture of the enterprise is an important tool for ensuring the organizational,
economic and psychological unity of the enterprise team in order to increase the efficiency
of its functioning. Its achievements and change provide for a number of specific actions of
managerial and socio-psychological nature, taking into account the peculiarities of the
enterprise.
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Dairy cattle breeding is one of the most important and promising sectors of world
livestock breeding. According to FAO (the Food and Agriculture Organization of the United
Nations) statistics, the share of cow's milk production in the global milk production
structure is 82.7% [1]. There are about 133 million farms in the world, where there are more
than 264 million dairy cows producing more than 650 million tons of milk each year [2, 3].
According to the International Dairy Federation (IDF), the largest cow's milk is produced in
the Asian region - 29% of the world's total, 28 European countries - 24, countries of North
and Central America - 18, South America - 10%. The share of dairy production in other
countries of Europe, Africa and Oceania is 9; 5; 5% respectively [3].
Species of cattle differ according to economic indicators of useful signs of animals,
including the level of productivity, which significantly influences the economic efficiency
of production. According to ICAR (The International Committee for Animal Recording),
cows of the Holstein breed remain the leaders, whose productivity for the 305 days of
lactation is at the level of 9-11 thousand kg of milk. Such achievements are the result of a
long intensive breeding work aimed at increasing milk production.
In Ukraine, the highest milk productivity is Fleckvieh (8389 kg), Holstein (8071 kg),
Ukrainian Black and White Dairy (6743 kg) and Ukrainian Red and White Dairy (6626 kg).
Currently, in 348 breeding herds, 128.2 thousand cows are kept, which is one third less than
10 years ago. The most numerous is the Ukrainian Black and White Dairy - 68,200 purebred
cows, or 53,2% in the structure of dairy cattle breeding herds. The share of Ukrainian Red
and White Dairy is 19.8%, Holstein - 14.4%.
It should be noted the extremely insufficient number of cows of the active part of the
livestock (breeding stock-rearing farms that are certified as subjects of the tribal affairs and
conduct breeding records) - 26.5% of the number of cows kept in agricultural enterprises,
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and 6.1% - at farms all categories. For example, in Israel (the world leader in the cows’ milk
productivity in level about 12 thousand kg per cow) it is more than 90%. In other countries
with a developed dairy industry, this figure is at 90% - in Denmark [4], 86% in Sweden [5],
and 70% in Canada [6]. The low proportion of the recorded dairy livestock in Ukraine
greatly complicates the process of improving high-yielding herds.
Over the past ten years, the number of breeding stock-rearing farms in Ukraine has
doubled. Among them there was a tendency for livestock consolidation. Average number of
cows in herds the breeding stock-rearing farms was: in 2006 - 248 heads, in 2011 - 318, in
2016 - 368. In 2006-2016, as a result of ongoing concentrations of livestock, the average
size of a purebred dairy herd increased almost one and a half times, which, due to the scale
effect, made it possible for enterprises to reduce production costs per unit.
The average milk yield of purebred cows in industrial enterprises increased from 4606
kg in 2006 to 6789 kg in 2016, or almost one and a half times. Due to the effect of the factor
of natural biological antagonism on the milk productivity and reproductive capacity of cows,
the raising of productivity with an increase in the heredity of the Holstein breed has led to a
decrease in the calving output of 100 cows, and a decrease in the length of the commercial use
of cows. This trend is also characteristic of all newly created dairy breeds. In particular, from
Ukrainian Black and White Dairy cows the calving output per 100 cows decreased from 82.8
heads in 2006 to 76.8 in 2016; Ukrainian Red and White Dairyrespectively from 82.2 to 79.2
calves; Ukrainian Red Dairy, where the proportion of the heredity of the Holstein breed is
slightly lower than the first two, the calving rate dropped at a lower pace.
According to the results of dairy cattle recording, among the domestic breeds the
highest milk productivity were in theUkrainian Black and White Dairy cows - 6613 kg with
a fat content of 3.71%, protein 3.27%; Ukrainian Red and White Dairy - respectively 6357;
3.76; 3.25; Ukrainian Red Dairy - 5963; 3.87; 3.29. Domestic breeds on genetic potential
are at the level of the best European analogues, and according to indicators of reproduction
and health they prevail them.
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Зміна, швидкість, масштаб та вплив різних істотних зрушень – уплощинах
глобалізації, технологій та суспільних очікувань– трансформують сучасний бізнесландшафт. Темп і тип змін, а також рівень впливув навколишньому світіописуютьяк
нестабільні, невизначені,складні і неоднозначні. Водночасневизначеність і виклики у
суспільстві і бізнес-середовищі – неминучі. Більштого вони відкривають нові
можливості. Всупереч невизначеності організації використовують інновації, гнучкість
для створення просторів уникнення небажаних взаємодій і результатів у середовищах
та створюють стійкістьв їх операційному середовищі для протистояннянебажаним
впливам[1].Передбачення як ризиків, так і потенційних вигод,а також їх відповідний
аналіз приносять впевненість рішенням та діям, які повинні передувати їм.
Невизначеність не повинна бути відхилена або проігнорована – замість цього вона
повинна бути опанована і заснована як на глибокому розумінні змін, що відбуваються,
так на їхніх потенційних наслідках.Суттєві наслідки для суспільства, економіки та
бізнесу в світі має зростання бізнес-екосистем, які швидко досягають зрілості,
динамічно розвиваються,створюють нову цінність завдяки все більш продуктивним і
витонченим моделям співробітництва і конкуренції [2].
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Розуміння концепту «екосистема» будується на трактуванні природних
систем(їх явищ, зв’язків і процесів) в біоекології. У природі взаємодії між
організмами екосистеми не хаотичні, а організованізважаючи назакони.Основу для
конкуренції створюють лімітовані ресурси. Конкуренція у світі природи проявляється
у суперництві за ресурси і усуненні конкурента та негативному впливі економічних
організмів один на одного.Наслідок конкуренції залежить від використання
конкурентами неоднорідного середовища стосовно ресурсів і простору зі
сприятливими і несприятливими умовами. Стійкість до несприятливих умов дає
можливість використовувати наявні ресурси для виживання і співіснування.
Бізнес-модель організації відображає бачення стійкості її екосистеми у
створенні і збережені вартості для зацікавлених сторін. Перезапуск бізнес-моделі
визначатиме як цілі виконуються і як вартість створюється сьогодні. Але для
вирішення проблеми стійкості організації з плином часу необхідно враховувати: її цілі
та зацікавлені сторони; вартість, яку необхідно прийняти, особливо для задоволення
потреб клієнтів, постачальників, партнерів та персоналу; порядок розподілення
вартості, отриманої від клієнтів, між інвесторами, працівниками, інвестиціями в
бізнесі і суспільстві, головним чином через оподаткування та регулювання. «У світі,
де дофінансова вартість значно перевищує фінансову вартість, бізнесмодель повинна
концептуально тримати темпи і бути в змозі представлятиі забезпечувати інтегроване
бачення, зосередившись на ціломубізнесі на відміну від простого балансу» [3].
Бізнес-моделі є засобом,за допомогою якого фірми створюють довгострокову
цінність істійкий успіх. Редизайн бізнес-моделі може стати ключем до радикального
підвищення стійкої продуктивності. Окремі автори обгрунтовують, що «інновації в
бізнес-моделі дають більш цілісний підхід, який включає всі три аспекти стійкого
розвитку (соціальний, екологічний та економічний) в рамках бізнес-планування» [4].
Добре продумана, націлена бізнес-модель сприяє інтегрованому мисленню. А тому
існуючу концепцію бізнес-моделі доречно трактувати як концепцію спільної вартості,
що створенабізнес-екосистемою.Відтак, бізнес-моделі дозволяють організаціям
використовувати їх бізнес-можливості незважаючи на ризики.
У СІМА-дослідженнях визнано, що «форма бізнес-моделі формується у формі
фірмової культури. Розуміння бізнес-моделі може дозволити лідерам вивчити
культуру і субкультури фірми та вирівняти її з ціллю та баченням фірми» [3].У деяких
визначеннях бізнес-модель пов’язують із транзакціями, рішеннями, логікою фірми,
організаційною та фінансовою архітектурою бізнесу, спільноютемою яких є
створення вартості. За висновками, що грунтуються на дослідженнях СІМА«бізнесмодель показує, як фірма визначає, створює, забезпечує та відображає вартість для
своїх ключових зацікавлених сторін узгоджено та послідовно» [3].Фундаментальною
цінністю бізнес-моделі єтакож її здатність створювати і зберігати інтелектуальний
капітал.За СІМА-дослідженнями сформовано також розуміння метрики елементів
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капіталу організації, інформацію про які прийнято розкривати в інтегрованих звітах
(аналогах стратегічного звіту). Інтелектуальний капітал вимірюється як «організаційні
знання на основі нематеріальних активів, включаючи інтелектуальну власність та
«організаційний капітал», такі як осмисленні знання, системи, процедури та
протоколи»[3]. Людський капітал вимірюється як «людські компетенції, можливості
та досвід, а також їх мотивація до інновацій», а капітал соціальний та відносин – як
«інституції та відносини всередині та між громадами, групамизацікавлених сторін та
інших мереж, а також можливість обміну інформацією для посиленняіндивідуального
та колективного благополуччя»[3].
Для представлення у звіті в структурі капіталу організації виділяютьтакож і такі
його елементи, як природній, виробничий, фінансовий, які є релевантними і
взаємодіють у поєднанні з людським, інтелектуальним та соціальним і
відносин.Інформація щодо концепції споживчого та організаційного капіталу, наразі,в
інтегрованій звітності, на розсуд професіоналів з управлінського обліку, не
розглядається [3].
Інтелектуальний капітал у форматі інтегрованого звіту [3] передбачено
представляти об’єктами прав інтелектуальної власності, до яких відноситься й
інформація. За наведеним визначенням [3] людський капітал конкретизовано у вимірі
капіталу, яким володіє людина.Капітал соціальний та відносин у інтегрованому звіті
виражається його базовою метрикою– комунікацією як процесом обміну інформацією
між особами.Підсумовуючи інтерпретації метрики елементів капіталу організації
висловлюємо бачення, що для формування вартості інтелектуального капіталу і
капіталу соціального і відносин має бути виміряна інформація, яка створена, передана
і осмислена людиною як зацікавленою стороною. Отже, в цій площині розкривається
вартість (витрати) стосовно елементів капіталу організації методами управлінського
обліку.Капітал належить власнику, який використовує його для формування факторів
(ресурсів). Визнання капіталу і ресурсів відбувається за певних умов, зокрема
правових. Будь-яка діяльність здійснюється за участю людини і передбачає поєднання
факторів (ресурсів). Ця обставина дозволяє розширити кордони інтелектуальної
діяльності за межі виключно розумової, творчої.Дискурс обумовлений тим, що
процеси інтелектуальної діяльності проходять у людини безперервно під впливом
середовища.Капіталізація знань та досвіду стосується кожної окремої людини і
належить їй на правах власності, а також є невіддільною від неї [7].
Інтелект людини виражається у її намірах, рішеннях і діях. Тобто діями
(діяльністю) вимірюється інтелект. Людина своєю діяльністю також впливає на
середовище з певною мірою прийнятої нею відповідальності, створюючи культурний
простір.Капіталізація знань і досвіду щонайменше створює матрицю для якісного
удосконалення та шлях сходження до вершини розумного. Привернення уваги до
інтелекту саме з розумінням цього і пов’язано.
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У такому трактуванні визнаються результати матеріалізації роботи інтелекту
(енергія розуму людини, розумна енергія, здатність відчувати істину) без задіяння
будь-яких інших ресурсів. Тобто суспільство засвідчує, що людина може здійснювати
виключно інтелектуальну діяльність і отримувати результати у вигляді об’єктів прав
інтелектуальної власності та здійснювати правочини щодо них у цивільному
(діловому) обороті. З економічних суджень, найманий працівник характеризується як
людина-капітал (з певним рівнем капіталізації знань і досвіду) в якості людина ресурс.
Саме тому, доходи, які людина-капітал отримує за участь у діловому обороті, треба
розуміти як такі, що отримані нею від володіння капіталом (знаннями і досвідом).
Очевидно, що від виконання кожного наступного завдання та розробки і прийняття
рішення якість знань і досвіду змінюється – прирощується і накопичується. Це є
цінним для людини, роботодавця і суспільства.
Завдяки унікальним умовам діяльності та здібностям людини утворюється
додана (додаткова [6]) вартість.Додана вартість відображає доходи та блага, які
отримують люди у суспільстві як людина-ресурс, людина-власник капіталу, людинаспоживач суспільних благ. Додана вартість також містить вартість для розширення і
розвитку на основі власних ресурсів, або запозичених.Розподілення(спільне
використання) (sharing) вартості залежить від принципу розподілу вартості, що
включає акціонерну вартість та вартість передану іншим зацікавленим особам.
Порядок розподілу залежить від сезонів та циклів організацій та їх операційного
середовища.Розподілення(sharing) має бути чутливим до взаємодії в операційному
середовищі, щоб не зашкоджувати репутації організації, а також створеннюїї
додатковоївартості. Ключовими основами для прийняття рішень тут є: податкова
стратегія, політика дивідендів, бажана структура капіталу та інвестиційні можливості.
Продукт технологічного процесу створюється і просувається за підтримки
додаткових продуктів або сервісів, щоб стати найкращою пропозицією для клієнта.
Визначення спроможностей суб’єктів партнерства (взаємодії), їх компетенцій і
відносин, вибір їх функцій вирішується при розробці стратегії.У бізнес-екосистемі
стратегія стає мистецтвом управління активами, які не належать суб’єкту
господарювання, та управління зв’язками.
НДДКР дозволяють організації підтримувати її бізнес-модель сучасною (up-todate) та оновлювати її м’якими технологічними змінами. Зміна бізнес-процесів і
бізнес-моделі в межах року (раз в півроку, раз на рік) залежить від швидкості
зростання організації й її інноваційності.
Вартість знаходиться під впливом мінливості та невизначеності бізнес
середовища. Завдяки інтелектуальним процесам досягається гнучкість у координації
людей і ресурсів, встановлення невизначеності вузьких місць і завчасне їх усунення,
зменшення витрат.
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Проведення аналізу фінансових і нефінансових даних про ресурси і відносини
та побудову висновків доречно представляти як у формі звіту, так і опитування,
сформованих за вимогами інтегрованої звітності для розвитку талантів,
відповідальності, зростання вартості і довіри.Збалансована система показників
визначає тривиди процесів, що мають відношення до даного етапу: операціїпроцесів
управління, інноваційні процеси і регулюваннята соціальні процеси.
Високоякісні процеси з інтелектуальною складовою у фокусі стійкого розвитку
можуть призвести до поліпшення часового циклу,продуктивності, якості і вартості.
Релевантною метрикою рентабельності затрат (value-for-money) є продуктивність
(efficiency).Організації отримують прибуток лише тоді, коли клієнти отримують
прибутокта/або використовують товари та послуги.Організації несуть витрати при
створенні вартості та отримують дохід, коли вони надають вартість клієнтам. Різниця
між доходами і витратами створює деякийнадлишок, які організаціїрозділяютьіз
зацікавленими сторонами, які брали участь у створенні вартості та її забезпеченні, але
ще не отримали її.Розмір профіциту залежить від ринкових умов, алетакож відображає
рішення, прийняті при визначенні вартості тауспіх, з яким організації виконують ці
рішення. Таким чином, три основні питання, які слід враховувати при оцінюванні
вартості – модель витрат, модель доходу та розподіл надлишку.
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Сучасний стан економіки України в умовах її глобалізації характеризується
низкою негативних явищ, основним з яких є спад виробництва і, як результат –
поглиблення кризи, проблеми єдності і функціонування фінансової системи,
зниження рівня добробуту населення, збільшення безробіття. Основним завданням
підприємств, організацій та установ як складових системи економічних відносин на
макрорівні є пошук шляхів забезпечення високого рівня життя населення за рахунок
раціональної організації праці та її оплати.
Заробітна плата як найважливіша економічна категорія розглядалася з позицій
різних теоретичних і світоглядних підходів класиками економічної теорії – А. Смітом,
К. Марксом, Д. Ріккардо, Дж. Кейнсом та багатьма іншими. Вагомий внесок у
розробку теоретико-методичних і прикладних аспектів заробітної плати та
соціального захисту працівників зробили українські вчені: В. Ф. Андрієнко, А. B.
Базилюк, Д. П. Богиня та інші. Питання зарубіжного досвіду розглядаються в роботах
таких вчених, як С. Русак, C. Лазарев, Д. Петраченко, де яскраво проаналізовано
системи управління персоналом розвинутих країн, а саме Японії, ФРН, США,
Франції, Англії. Аналіз існуючих досліджень свідчить про потребу більш детального
вивчення зарубіжного досвіду та визначення можливостей застосування різних
систем мотивації і їх практичного впровадження в Україні.
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Від побудови системи оплати праці, обрання ефективних підходів до мотивації
та заохочувань, а також від своєчасності проведення розрахунків з робітниками
залежить рівень трудової дисципліни, яка сприяє росту продуктивності праці,
підвищенню якості продукції, збільшенню обсягів виробництва, зниженню
собівартості, що зрештою впливає на результати діяльності самого підприємства у
вигляді збільшення прибутку. Із розвитком ринкових відносин та підвищення рівня
конкуренції кожне підприємство намагається знайти дієвий механізм регулювання
втрат на оплату праці, що й зумовило актуальність даного дослідження.
Зарубіжна практика організації заробітної плати працівників налічує велику
кількість різноманітних систем оплати праці, де спостерігається загальна
спрямованість на підвищення ефективності виробництва. У країнах з розвиненою
ринковою економікою здійснюється перехід від традиційних форм оплати праці на
почасові. Це пов’язано з тим, що, важко виміряти особистий внесок окремого
робітника в загальний продуктивний процес. [4].
В Україні один з найнижчих рівнів середньої заробітної плати за відносно
високого перевищення ним рівня мінімальної оплати праці. Так, середньомісячна
номінальна заробітна плата в Росії становить близько 527 євро, в США - 3 760 євро,
в країнах Європейського союзу 2 100 євро, в Україні 177 євро, що відповідно в
декілька разів менше, ніж в перелічених країнах. Додавання до аналізу рівнів
номінальних заробітних плат таких макроекономічних факторів як : інфляція,
кредитні ставки, валютні курси, свідчать, що синергетична їх дія вимиває з України
робочу силу усіх рівнів кваліфікації переважно у віці найвищої трудової активності.
Відсутність при цьому позитивних змін у державній політиці прискорює такі процеси
і робить їх практично незворотними принаймні у середньостроковому періоді.
В Україні останніми роками склалася вкрай негативна соціально-економічна
ситуація, причинами якої слід вважати низький рівень розвитку високотехнологічних
виробництв, низьку інвестиційну привабливість для іноземних компаній, що
ускладнено стійкою політичною й економічною кризою та бюрократизмом влади. В
таких умовах говорити про розвиток інноваційної складової в економіці неможливо,
зокрема, за рахунок переважаючої кількості підприємств з низькою доданою вартістю.
Тому сучасний розвиток національної економіки та ринку праці набуває стагнаційного
характеру. Високий рівень інфляції і, як наслідок, відсутність росту реальної
заробітної плати призводять до зниження купівельного попиту, скорочення
товарообігу, росту безробіття. Несприятливим фактором розвитку ринку праці є також
значна частка працюючих пенсіонерів, що унеможливлює працевлаштування молоді
та принесення нових знань у підприємництво. Характерною для нашої країни є також
проблема «відтоку мізків», коли високоосвічена частка населення залишає країну в
пошуках кращої можливості самореалізації або вимушено, тобто через брак робочих
місць. Усі ці причини впливають на підвищення рівня мобільності населення.
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Незбалансованість вітчизняного ринку праці з явним перевищенням поточної
пропозиції обумовлює високий рівень безробіття та поширення ситуації
працевлаштування без урахування отриманого рівня освіти. Через ускладнення низьким
рівнем оплати праці та мотивації зростає рівень зовнішньої трудової міграції населення
України в пошуках кращих умов роботи. Неможливість реалізації особистості в межах
рідної країни, неефективна політика оплати праці в Україні є основними
дестабілізуючими факторами розвитку вітчизняного ринку праці. Причому витоки цієї
проблеми стосуються як економічної політики держави, так і відношення бізнесструктур до власної робочої сили, які вважають її матеріальним придатком у системі
суспільного капіталу. Таке позиціонування йде врозріз зі світовою концепцією
людського капіталу, яка є ключовою в розвитку глобальної економіки.
Основним мотиваційним засобом, який суттєво впливає на кількість та якість
роботи працівника на підприємстві, є його оплата праці. На сучасному етапі перед
більшістю успішних підприємств постає проблема щодо пошуку інноваційних форм
стимулювання праці. Головним орієнтиром цього етапу є перехід від класичних
погодинних і відрядних оплат до принципово інших систем винагород – «мотивація
працівника – справедлива винагорода». Застосування інноваційних форм оплати
праці дасть змогу підприємству ефективно використовувати трудові ресурси,
контролювати діяльність працівників, а також стимулювати якість праці працівників,
що позитивно вплине на конкурентоспроможність, розвиток та досягнення високих
економічних результатів господарюючих суб’єктів.
Традиційні методи оплати праці, такі як тарифна або відрядна система, вже
давно мають відійти у минуле, адже вони не спроможні впровадити елемент
мотивації, оскільки передбачають гарантовані виплати, дискримінуючи при цьому
ідею справедливої винагороди. Сьогодні більшість компаній в Україні орієнтується на
європейські стандарти оплати праці своїх працівників, де основна увага приділяється
мотивації персоналу, розуміючи те, що мотивований працівник спроможний
приносити набагато більше прибутку та економічної вигоди для підприємства.
Інноваційний підхід до оплати праці є стимулом та високою мотивацією для
працівників у вдосконаленні своїх професійних навиків, здібностей, а також в
досягненні високих ефективних кінцевих результатів в процесі виконання
поставлених завдань. Важливим та надзвичайно актуальним завданням сьогодні
постає система перебудови організації заробітної плати, приведення її рівня до
соціальних стандартів та гарантії гідного та справедливого рівня.
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В сучасних умовах господарювання зростає роль торгівлі в економічному житті
держави, яка забезпечує відповідність обсягів і структури продукції, що
виготовляється згідно попиту населення. В організації торгівлі важливе місце
відводиться ефективному здійсненню торговельної діяльності, безконфліктному
спілкуванню й обслуговуванню споживачів. В умовах жорсткої конкуренції значно
змінилися стереотипи спілкування й ставлення до споживачів. В умовах ринкової
економіки спостерігається зміщення акцентів конкурентоспроможності з ціни і товару
на високий рівень обслуговування. Підвищення якості обслуговування споживачів
забезпечує економічну стабільність торговельного підприємства, сприяє соціальному
розвитку та підвищенню життєвого рівня населення.
Головною особою в торгівлі є покупець, вимоги якого зводяться до того, щоб з
меншими витратами часу та з найбільшими зручностями купити в торговельній
мережі всі необхідні їм товари.
Серед інструментів впливу на прийняття рішення про покупку ключове місце
займають комунікативні навички продавця, його емоційний стан, манера поведінки.
Такі умови потребують спеціальних знань, умінь і навичок ефективного спілкування
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в торговельній діяльності. При цьому необхідно враховувати наявність різних типів
покупців: екстенсивний клієнт (агресор), сумісний клієнт (демонстратор), автономний
клієнт (експерт), пасивний покупець. Окрім того, враховується й темперамент в
продажах. На думку експертів тренінгового центру WellEvent, крім моделей
поведінки, на процес здійснення продажів впливає темперамент покупця [1].
З кожним з типів покупців важливо встановити окрему комунікацію, оскільки у
кожної вікової групи можуть бути зовсім різні психографічні профілі. В деяких
випадках в основу психографічних типологій дослідники намагаються покласти
певний психологічний тип особистості та уявлення людей про самих себе. Так,
Котлер Ф., Р. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг зазначають, що тип особистості
людини - це унікальна сукупність психологічних характеристик, якими визначаються
стійкі і повторювані реакції людини на фактори навколишнього середовища [2]. Так,
маркетолог Р. Вестфолл виявив, що власники машин з відкидним верхом
психологічно відрізняються від власників машин з жорстким дахом. Перші, на думку
дослідника, люди більш активні, імпульсивні і товариські.
Ш. Янг, директор служби досліджень одного з провідних рекламних агентств
США, оголосила про створення методики успішного сегментування ринку на основі
рис характеру аудиторії стосовно таких категорій товарів і послуг, як жіноча
косметика, сигарети, страхування та спиртні напої. Р. Экоффу і Дж. Емсхоффу
вдалося виявити чотири типи особистості серед споживачів пива і допомогти фірмі
«Анхойзер-Буш» розробити конкретну рекламну кампанію для охоплення кожної з
цих груп.
О. А. Феофанов з цього приводу зазначає: «В американській літературі,
присвяченій рекламі, досить часто зустрічаються спроби визначити характер покупця
в залежності від марки придбаного автомобіля, враховуючи "імідж" цього автомобіля
[2].
І.Л. Решетнікова пропонує здійснювати оцінку якості обслуговування
споживачів в сучасних торговельних підприємствах [3]. Таким чином, психографічне
сегментування ринку багатьом фахівцям видається вкрай перспективним напрямком у
зв'язку з тим, що дозволяє орієнтувати рекламу на споживачів з певними
психологічними характеристиками і тим самим організовувати систему рекламних
комунікацій більш цілеспрямовано і економічно ефективно.
Важливою умовою професіоналізму продавців є те, щоб їх навчання
здійснювали грамотні психологи, менеджери і тренери, включаючи набуття навичок
збереження позитивних емоцій, безконфліктного спілкування та професійної етики.
Щорічно мільйони працівників в усьому світі беруть участь у тренінгах з
розвитку навичок і умінь, пов'язаних з їхньою роботою. На тренінгах спілкування
торгівельні працівники розвивають свої комунікативні навички.
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Під час занять в учасників з'являється унікальна можливість - відпрацювати на
практиці навички ефективної взаємодії з покупцями. На тренінгах даного типу
використовуються методики, що дозволяють в найкоротші терміни оволодіти
прийомами ефективного спілкування. Сучасні програми тренінгів безконфліктного
спілкування для продавців включає наступні теми: теорія ролевої поведінки, види і
рівні спілкування, навчання позитивному мисленню, навички публічного виступу,
діалогічне і монологічне спілкування, довірчість в спілкуванні, контроль над
емоціями. На деяких тренінгах учасників ознайомлюють з мовною культурою,
конструкцією розмови, культурою вимови, поширені мовні помилки.
Подібні тренінги спілкування для торгівельних працівників є передумовою
формування їх етичної культури, а також досягнення високих результатів у
професійній діяльності, успіху в кар'єрному зростанні, збагачення власної культури
спілкування і розвитку комунікативних якостей.
Таким чином, з боку працівників торгівлі успіх спілкування визначається
високим рівнем їх етичної культури, оволодінням основ психології і конфліктології,
ретельним ознайомленням з властивостями товарів, готовністю до встановлення
позитивних контактів з клієнтом незалежно від його психологічного стану.
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Міграція висококваліфікованих кадрів набула принципово нового значення в
умовах актуальної глобалізації світового простору – характерного тренду розвитку
цивілізації в ХХІ столітті. Цьому сприяла низка специфічних факторів. По-перше,
зростання значення науки для соціально-економічного процвітання перетворило
інтелектуальну працю в найважливіший фактор сталого розвитку і підвищення
мобільності висококваліфікованої робочої сили. По-друге, завдяки процесам
глобалізації та технічному прогресу в транспортній сфері високоосвічені талановиті
люди отримали небачені раніше можливості безперешкодного пересування по світу,
перетворюючись на частину нової глобальної економіки [2, с. 35]. По-третє, завдяки
інтернаціоналізації системи освіти та розширенню діяльності транснаціональних
корпорацій (ТНК), які приваблюють багатонаціональний персонал з різних країн,
формуються соціальні міграційні мережі принципово нового – інтернаціонального –
типу [5, с. 97].
Специфічні процеси інтелектуальної міграції відрізняються від загального
явища трудової міграції в першу чергу більшим різноманіттям в питанні напрямків
реалізації міграційного руху. Найпростіший міграційний чинник – бажання мігрантів
покращити соціально-економічні умови свого життя – залишається для них
надзвичайно впливовим. Він формує міграційний рух інтелектуальної еліти з країн,
що розвиваються, до розвинутих держав. Втім, у порівнянні з менш освіченим
міграційним контингентом набагато більших масштабів набуває переміщення
інтелектуальної еліти всередині спільноти розвинутих країн. Особливою категорією
інтелектуальної міграції є зворотній процес переїзду висококваліфікованих фахівців
до країн Третього Світу.
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В загальних цифрах основними країнами-донорами спеціалістів вищої
кваліфікації є такі держави, як Індія, Росія, Канада, Великобританія, Німеччина,
Ірландія. Найбільшими імпортерами інтелектуальних мігрантів виступають Канада,
США, Гонконг, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Китай, Японія [4, с. 4].
Звичайно, цьому сприяють показники доступності освіти в окремих країнах. Якщо ж
оцінювати дане явище з точки зору частки мігрантів від загального показника
інтелектуального потенціалу, то характерною рисою сучасного світу є інтенсифікація
процесів «відпливу умів» з країн, що розвиваються, до розвинутих держав. Так, з
1990 по 2000 рр. число осіб з вищою освітою, які виїхали з Латинської Америки,
збільшилася на 97 %, з Азії – на 84 %, з Африки – на 113 % [6, с. 125]. Для деяких
країн, що розвиваються, ця проблема стоїть вкрай гостро: за підрахунками
спеціалістів, понад половина освічених вихідців із країн Карибського басейну
проживають у США. Особливо швидко втрачає інтелектуальні ресурси Африка,
внаслідок чого не лише погіршуються перспективи економічного розвитку, а й
уповільнюється формування середнього класу, а отже, впровадження демократичних
принципів та соціальної стабільності в країнах регіону [3, с. 10]. Найбільш високі
показники еміграції жителів найменш розвинутих країн з вищою освітою
спостерігаються на Гаїті (83 %), Самоа (73 %), в Гамбії (68 %), Тувалу (65 %) [1].
Зворотній напрям міграційного руху – з розвинутих держав до країн, що
розвиваються – пов'язаний з тим, що серед останніх є актори, здатні забезпечити
високий рівень доходу висококваліфікованим фахівцям. Вони зацікавлені в «імпорті»
вчених, викладачів і лікарів. До цієї групи країн можна віднести нафтовидобувні
держави Перської затоки і розвинені країни Південно-Східної Азії [5, с. 97]. Цікаво,
що дуже часто саме країни з авторитарною формою правління запрошують
закордонних спеціалістів для заповнення вакансій, які не можуть забезпечити
місцевими фахівцями в тому числі через свою реакційну, гальмуючу розвиток
внутрішню політику. Ще одним джерелом подібного міграційного руху стає
розширення діяльності транснаціональних корпорацій. Створення закордонних філій і
відділень ТНК, розподіл виробництва і збуту призводять до формування в цих
корпораціях «внутрішніх ринків праці», які не знають державних кордонів і фактично
непідконтрольні урядам. Як правило, можливості для професійного та кар’єрного
зростання в периферійних відділеннях корпорацій вищі, ніж в штаб-квартирі або
головній компанії. Тому багато молодих співробітників американських і
західноєвропейських ТНК вважають за краще почати кар'єру в відділеннях,
розташованих в Китаї, Росії, Малайзії тощо [5, с. 97].
Паралельно інтенсивно розвивається міграційний рух інтелектуальної еліти
між розвиненими державами. Це призводить до того, що останні стають не лише
реципієнтами, а й донорами мігрантів. Про масштаби цього процесу свідчать
статистичні дані щодо кількісного складу діаспор.
58

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

На початку ХХ століття Ф. Докьєр та А. Марфук вказували, що найбільшу
діаспору висококваліфікованих мігрантів в розвинутих країнах має Великобританія.
Вона налічувала близько 1,44 млн. осіб. Також вагомий внесок в означені процеси
робили Німеччина (близько 850 тис. осіб), Канада (понад 500 тис осіб), США (430
тис. осіб) та Італія (понад 400 тис осіб) [6, с. 130].
Ще однією характерною рисою сучасних міграційних процесів стає поширення
явища освітньої міграції. Наприклад в 2005 році число іноземних студентів у світі
досягло показника в 2,73 млн. осіб, щонайменше подвоївшись в порівнянні з 1995
роком [6, с. 125]. Кількість іноземних студентів у Європі в 2000–2011 рр. зросла
більш ніж у двічі та сягнула понад 2 млн. осіб; у Північній Америці – на 344 тис. та
становила 913 тис. осіб; в Азії – на 286 тис. і досягла 501 тис. осіб [1, с. 234]. При
цьому чітко простежується тенденція трансформації тимчасової за своєю сутністю
освітньої студентської міграції на джерело постійної еміграції. В середньому від 15 до
30 % іноземних студентів, як правило, залишаються в країні перебування після
закінчення навчання. Наприклад, у 2008–2009 рр. у Великобританії залишилися після
завершення навчання 25 % іноземних студентів, у Франції – 32 %, Австралії – 30 %,
Німеччині – 26 %, Нідерландах – 27 %, Чеській Республіці – 31 %, Канаді – 33 % [1].
Наведені статистичні дані свідчать про широке розповсюдження в сучасних
умовах різних проявів явища інтелектуальної міграції. В ХХІ столітті воно стає
важливим фактором, який безпосередньо формує потенціал держав до стабільного
розвитку. Фактично, воно є однією з найважливіших складових частин сучасних
міжнародних економічних відносин – зважаючи на поступову трансформацію
світової економіки до постіндустріального інформаційного стану.
Список використаних джерел:
1. Жураковська Л.А. Тенденції освітньої міграції в контексті глобалізації
економічного розвитку / Л.А. Жураковська // Демографія та соціальна економіка. –
2014. – № 1. – C. 234-242.
2. Ивахнюк И.В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации /
И.В. Ивахнюк // Век глобализации – 2016 – № 1-2 – С. 26-43.
3.
Малиновська О.А. Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби
глобалізації / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка – 2009. – 1. – C. 5-19.
4. Ольшевська І.П. Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах
глобалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Ольшевська Ірина Петрівна ;
Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2007. – 20 c.
5. Пэнг Уэн Дзе Экономическая глобализация и процессы трудовой миграции
/ Пэнг Уэн Дзе // Журнал международного права и международных отношений. –
2010. – № 2. – С. 94-99.
6. Цапенко И.П. Интеллектуальная миграция в развивающихся странах / И.П.
Цапенко // Наука. Инновации. Образование. – 2008. – Вып. 4. – С. 125–150.
59

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

INFLUENCE OF UNCONVENTIONAL MONETARY POLISY ON THE 10YEAR GOVERNMENT BOND YIELDS OF JAPAN
Halyna Aleksesevska,
Phd. student
Odessa I.I.Mechnikov National University
Department of international relations, political science and sociology
Odessa, Ukraine
ВПЛИВ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПРИБУТКОВІСТЬ ДЕСЯТИРІЧНИХ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯПОНІЇ
Галина Алексеєвська,
Аспірант,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
Факультет міжнародних відносин, політології та соціології
м. Одеса, Україна
Після світової фінансової кризи 2008 року актуальною темою для дослідження
багатьох вчених стала нетрадиційна монетарна політика. Нетрадиційні методів
монетарної політики застосовували такі країни як Японія, США, Великобританія,
Данія, а також Європейський центральний банк[1].
Японія була першою країною яка почала використовувати нетрадиційні
методи монетарної політики ще в 1999 році [2].
У загальних рисах, нетрадиційні інструменти політики великих центральних
банків можуть бути класифіковані за трьома категоріями:
1. «Процентні ставки» - обіцянка продовжувати підтримувати практично
нульовий рівень процентних ставок тривалий час.
2. «Кількісне пом'якшення» або «балансова політика», що складається з
закупівель державних облігацій та інших нетрадиційних активів з більш тривалим
терміном погашення.
3. «Попереднє керівництво» - оповіщення у відкритій формі про цілі
монетарної політики з чіткою їх постановою, зокрема обіцянка продовжувати
купівлю активів в майбутньому [3].
Фактично, нетрадиційна грошово-кредитна політика в Японії поступово
розширювалася від першої категорії до третьої.
Однією з цілей уряду Японії було зниження довгострокових процентних
ставок. За допомогою регресійної моделі аналізується, як нетрадиційні методи
монетарної політики впливають на прибутковість десятирічних державних облігацій
Японії. Для побудови моделі застосовується метод 1МНК.
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В досліджуваній моделі залежною змінною виступає такий показник як
прибутковість десятирічних державних облігацій Японії (Y10), а пояснювальними
змінними є, показники короткострокової процентної ставки, яку ще називають coll
rate (InderRate), показник дефіциту бюджету, а також в модель введені фіктивні
змінні, які відображають нетрадиційні методи монетарної політики які були
застосовані в Японії. Показники ZLB - відповідний методу зниження процентних
ставок до нульового значення, QE - кількісне пом'якшення, CE - всеосяжне
пом'якшення грошово-кредитної політики, QQE кількісне і якісне пом'якшення, NIR негативні процентні ставки. Всі показники відображають нетрадиційну політику і
приймають значення одиниці в період проведення тієї чи іншої програми. Період
спостереження з 1990 по 2017 роки. Модель можна записати в наступному вигляді:
Y10 = const + β ZLB + β QE + β CE + β QQE + β NIR + β Bdef + InterRate + ei
Де β - коефіцієнти регресії при незалежних змінних моделі, ei - випадковий
залишок і E (xiei) = 0.
Регресійний аналіз, проведений для Японії, демонструє статистично значимий
зв'язок між залежними і незалежними змінними R-квадрат дорівнює 0,92 це свідчить
про те, що обрані нами незалежні змінні на 92% можуть пояснити вплив на залежну
змінну. Найбільш значущими показниками крім константи, є показники
міжбанківської процентної ставки і кількісне і якісне пом'якшення. Якщо говорити
про взаємозв'язок короткострокової процентної ставки і прибутковістю десятирічних
державних облігацій, можна бачити, що між ними прямий тип зв'язку. При такому
типі взаємозв'язку ми можемо спостерігати, що при зниженні короткострокової
процентної ставки знижується і прибутковість облігацій. Даний взаємозв'язок ми
можемо спостерігати і на малюнку 1.
9
8
7
6
5
Y10

4

InterRate

3
2
1

-1

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0

Рис 1. Співвідношення короткострокової процентної ставки (InterRate) і
прибутковості десятирічних державних облігацій Японії (Y10) (%), [4]
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Між показником програми кількісного і якісного пом'якшення і прибутковістю
десятирічних державних облігацій Японії спостерігається зворотний взаємозв'язок,
такий же взаємозв'язок спостерігається і з показнику першої програми кількісного
пом'якшення (QE). Зворотній зв'язок вказує на те, що з збільшення програм по викупу
різного роду цінних паперів прибутковість державних облігацій знижується.
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що управління центрального
банку Японії впоралося з поставленою метою, стосовно зниження довгострокової
процентної ставки, для стимуляції економічного розвитку.
Список використаних джерел:
1. Якубовський С.О, Алексеєвька Г.С Нетрадиційні методи монетарної
політики: теоретичні аспекти та практика застосування в ЕС та США. Ринкова
економіка: сучасна теорія і практика управління. -2017. - Том 16. - Вип.3(37). -С.32-40
2. Алексеєвька Г.С, Якубовський С.О. Application of non-traditional methods of
monetary policy in Japan. «Дослідження та впровадження в начальний процес
сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 2018.
3. R. Miyao and T.Okimoto. The Macroeconomic Effects of Japan’s Unconventional
Monetary Policies. RIETI Discussion Paper Series 2017-E-065.
4. FRED.
Economic
Data.
Режим
доступу:
https://fred.stlouisfed.org/series/IRSTCI01JPM156N

62

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

CURRENT STATE OF DAIRY CATTLE-BREEDING IN UKRAINE
Kruglyak O. V.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Leading Researcher,
Laboratory Economy of Tribal Resources and Research Farms
Institute of Animal Breeding and Genetics
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Chubinske, Ukraine
СУЧАСНИЙ СТАН ПЛЕМІННОГО МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
УКРАЇНИ
Кругляк О. В.,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник
лабораторія економіки племінних ресурсів та дослідних господарств
Інститут розведення і генетики тварин
Національної академії аграрних наук України
Чубинське, Україна
Dairy cattle breeding is one of the most important and promising sectors of world
livestock breeding. According to FAO (the Food and Agriculture Organization of the United
Nations) statistics, the share of cow's milk production in the global milk production
structure is 82.7% [1]. There are about 133 million farms in the world, where there are more
than 264 million dairy cows producing more than 650 million tons of milk each year [2, 3].
According to the International Dairy Federation (IDF), the largest cow's milk is produced in
the Asian region - 29% of the world's total, 28 European countries - 24, countries of North
and Central America - 18, South America - 10%. The share of dairy production in other
countries of Europe, Africa and Oceania is 9; 5; 5% respectively [3].
Species of cattle differ according to economic indicators of useful signs of animals,
including the level of productivity, which significantly influences the economic efficiency
of production. According to ICAR (The International Committee for Animal Recording),
cows of the Holstein breed remain the leaders, whose productivity for the 305 days of
lactation is at the level of 9-11 thousand kg of milk. Such achievements are the result of a
long intensive breeding work aimed at increasing milk production.
In Ukraine, the highest milk productivity is Fleckvieh (8389 kg), Holstein (8071 kg),
Ukrainian Black and White Dairy (6743 kg) and Ukrainian Red and White Dairy (6626 kg).
Currently, in 348 breeding herds, 128.2 thousand cows are kept, which is one third less than
10 years ago. The most numerous is the Ukrainian Black and White Dairy - 68,200 purebred
cows, or 53,2% in the structure of dairy cattle breeding herds. The share of Ukrainian Red
and White Dairy is 19.8%, Holstein - 14.4%.
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It should be noted the extremely insufficient number of cows of the active part of the
livestock (breeding stock-rearing farms that are certified as subjects of the tribal affairs and
conduct breeding records) - 26.5% of the number of cows kept in agricultural enterprises,
and 6.1% - at farms all categories. For example, in Israel (the world leader in the cows’ milk
productivity in level about 12 thousand kg per cow) it is more than 90%. In other countries
with a developed dairy industry, this figure is at 90% - in Denmark [4], 86% in Sweden [5],
and 70% in Canada [6]. The low proportion of the recorded dairy livestock in Ukraine
greatly complicates the process of improving high-yielding herds.
Over the past ten years, the number of breeding stock-rearing farms in Ukraine has
doubled. Among them there was a tendency for livestock consolidation. Average number of
cows in herds the breeding stock-rearing farms was: in 2006 - 248 heads, in 2011 - 318, in
2016 - 368. In 2006-2016, as a result of ongoing concentrations of livestock, the average
size of a purebred dairy herd increased almost one and a half times, which, due to the scale
effect, made it possible for enterprises to reduce production costs per unit.
The average milk yield of purebred cows in industrial enterprises increased from
4606 kg in 2006 to 6789 kg in 2016, or almost one and a half times. Due to the effect of the
factor of natural biological antagonism on the milk productivity and reproductive capacity
of cows, the raising of productivity with an increase in the heredity of the Holstein breed
has led to a decrease in the calving output of 100 cows, and a decrease in the length of the
commercial use of cows. This trend is also characteristic of all newly created dairy breeds.
In particular, from Ukrainian Black and White Dairy cows the calving output per 100 cows
decreased from 82.8 heads in 2006 to 76.8 in 2016; Ukrainian Red and White Dairy
respectively from 82.2 to 79.2 calves; Ukrainian Red Dairy, where the proportion of the
heredity of the Holstein breed is slightly lower than the first two, the calving rate dropped at
a lower pace. According to the results of dairy cattle recording, among the domestic breeds
the highest milk productivity were in the Ukrainian Black and White Dairy cows - 6613 kg
with a fat content of 3.71%, protein 3.27%; Ukrainian Red and White Dairy - respectively
6357; 3.76; 3.25; Ukrainian Red Dairy - 5963; 3.87; 3.29. Domestic breeds on genetic
potential are at the level of the best European analogues, and according to indicators of
reproduction and health they prevail them.
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Авторський колектив на чолі з О.М. Азріліяном відмічає, що є три види
інфраструктури ринку, з відповідними елементами, а саме:
1. Інфраструктура фінансового ринку, яка включає: банківську систему;
валютні та фондові біржі; брокерські та страхові установи; аудиторські організації.
2. Інфраструктура товарного ринку, яка містить: аукціони та ярмарки;
підприємства оптової та роздрібної торгівлі; спеціальні державні установи, що
здійснюють регулювання ринку; торгові дома; товарні біржі; системи зв’язку;
посередницькі підприємства.
3. Інфраструктура ринку праці, яка охоплює: державну систему зайнятості;
біржі праці; перепідготовку кадрів; дотації населенню; регулювання міграції; тощо.
Крім того вони окремо ще виділяють інфраструктуру інформаційну та
інфраструктуру сфери послуг [2, с. 384].
І.Ю. Швець та Ю.Ю. Швець, з інфраструктури загалом виокремлюють
чотири види: виробничу; обслуговуючу; ринкову; соціальну [7, с.59].
Також чотири види інфраструктури виділяє К.А. Андрющенко, проте є суттєва
відміність, погоджуючись з тим, що існує виробнича та соціальна інфраструктури,
вона замість обслуговуючого та ринкового видів
інфраструктури виділяє
інституціональний та екологічний види інфраструктури [1, с. 17].
Дуже простою є класифікація інфраструктури Б.А. Райзберга, Л.Ш.
Лозовського та О.Б. Стародубцевої, вони поділяють її всього на два види
виробничий та соціальний [6, с. 158], з ними повністю погоджується А.Б. Борісов
[3, с. 291].
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М.Ю. Григорак, Л.В. Костюченко та О.Є. Соколова вирізняють вісім видів
інфраструктури: фінансово-кредитну (лізингові та страхові компанії, банки та інші
фінансово-кредитні установи); торгівельно-посередницьку (товарні біржі та контори,
брокерські
фірми,
тощо);
інформаційно-консультаційну
(маркетингові
підприємствата установи оперативного зв’язку, тощо); законодавче-правова
(арбітражні суди, адвокатські та юридичні контори, тощо); науково-дослідницька
(освітні заклади, науково-дослідницькі інститути, тощо); зовнішньо-економічна
(митні заклади, міжнародні торгівельні центри та представництва, тощо); логістична
інфраструктура: транспортно-експедиційні та логістичні підприємства, складські та
логістичні комплекси, порти та аеропорти, транспортне сполучення, тощо);
інфраструктура ринку праці (біржі та центри зайнятості, міграційні установи, тощо)
[4, с.16].
Дана класифікація виглядала б певною мірою зрозумілою, якби заключним
видом інфраструктури автори не виділяли інфраструктуру ринку праці, бо одразу ж
виникає перелік логічних запитань, таких як: «чому виділили інфраструктуру тільки
одного ринку?», «чому виділили інфраструктуру саме ринку праці?» або «чому не
виділили інфраструктуру фінансово-кредитного ринку?», якщо навіть виділили
фінансово-кредитну інфраструктуру та багато інших. Логічніше було б назвати цей
вид замість інфраструктури ринку праці назвати функціонально-робочим або
соціально-обслуговуючим.
В «Енциклопедії сучасної України» інфраструктуру поділяють в залежності від
призначення на:
1. Виробничу, дуже сворідними є суб’єкти, яких автори відносять до її складу, а
саме: підрозділи підприємств, кі не беруть безпосередньої участі в створенні
профільної продукції, проте забезпечуютьумови для функціонування виробничих
цехів; оптова торгівля; матеріально-технічне забезпечення; інжиніринг.
2. Соціальну, до неї відносять: заклади соціального захисту населення та
охорони здоров’я; установи освіти, спорту, культури тав ідпочинку; житловокомунальне господарство; заклади громадського харчування.
3. Державного регулювання еконономіки, до її складу зараховують устано, що
здійснюють: регулювання зайнятості та ринку праці; участь держави у науковотехнічному розвитку; захист населення від природних, техногенних, а також інших
аварій та катаклізмів.
4. Інформаційну, до якої відносять установи, що здійснюють: передавння та
зберігання різноманітної інформації; радіомовлення; обслуговування населення
планетиза допомогою інформаційно-комунікаційних систем.
5. Екологічну, до неї зараховують: систему видалення та утилізації відходів;
ситему видобування та постачання ресурсів; систему надання матеріалів та умов,
окрім корисних копалин, для виробничих процесів, наприклад: воду, повітря, тиск і
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т.д.; компоненти природних ландшафтів; природні території, як охороняються;
екологічний каркас природного середовища; організації, які попереджують та
ліквідують дискомфортні природні явища, а також регулюють екологічну ситуацію;
будівлі та споруди охорони із збереження довкілля; архітектурно-ландшафтні та
етнічні території міст; системи моніторингу управління якістю навколишнього
середовища; екологічне задоволення життєвих потреб; тощо.
6. Військову, її складовими є бойові, тилові, науково-освітні, соціальні,
виробничо-технічні об’єкти та комунікації.
7. Також автори вищезазначеної роботи виокремлюють інноваційну та
регіональну інфраструктури без уточнення, які ж саме суб’єкти до них належать [5,
с.481-482].
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Розвиток сучасної економіки промисловості довів закономірність дослідження
інтелектуалізації діяльності підприємства.В сучасних умовах підвищення ролі економіки
знань зростає роль ефективного управління інтелектуальними ресурсами, що обумовлює
необхідність інтелектуалізації підприємництва. Завдяки своїм знанням, здібностям
(вродженим та придбаним у процесі професійної діяльності), уяві і здатності до
абстрактного мислення інтелектуали, на підприємстві це носії виробничого інтелекту, в
змозі об’єднати процес отримання, збору, обробки та підготовки рішення за результатом
отриманої інформації з процесом розробки планів дій за прийнятими рішеннями.
Теорія розвитку методологічних і прикладних проблем інтелектуального капіталу,
інтелектуалізації діяльності підприємств, нематеріальних активів знайшли відображення
в роботах зарубіжних учених: С. Біра, Г. Беккера, Є. Брукинг, В. Іноземцева, Т. Стюарта,
Л. Едвінсона, М. Мелоуна та інших. Суттєвий науковий внесок у розробку цих
проблемних питань внесли вітчизняні вчені: В. Антонюк, В. Базилевич, А. БутникСіверський, В. Геєць, А. Грішнова, А. Колот, М. Маркова, А. Новікова, Л. Федулова, А.
Чухно та ін.. Незважаючи на достатню кількість досліджень даної проблематики теорія
інтелектуалізації та визначення етапів адаптації її процесів саме до діяльності вітчизняних
підприємств ще знаходиться в стадії розвитку і потребує подальших досліджень.
Поняття інтелекту можна розуміти як здатність до мислення, раціонального
пізнання, здатність раціонального використання готових знань, також здатність до
створення нових знань, інтуїтивне передбачення, позитивне використання раніше
отриманих знань. Процес інтелектуалізації економіки у загальному розумінні полягає
у залученні до виробництва людей з розвинутими творчими здібностями, зданих
розробляти та застосовувати інноваційні прийоми та методи у роботі підприємства.
Інтелектуалізація підприємства впливає на інтелектуальний капітал та процеси
формування і використання нематеріальних активів, тому інтелектуалізацію
підприємства слід розглядати з різних позицій, а саме інтелектуального капіталу,
формуванні на підприємстві нематеріальних активів, управління знаннями,
регулювання процесів навчання та інше. Інтелектуальний капітал (ІК) – сукупність
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здатностей та знань які мають економічну цінність і використовуються у виробничій
системі, орієнтованій на задоволення потреб суспільства, з метою створення
економічного потенціалу й одержання доходу. Інтелектуальний капітал підприємства
– обсяг усіх знань і вмінь його робітників та результат застосування цих навиків, що
виявляються у формі блага для підприємства, результат практичного застосування
розумової праці на благо підприємства [1]. Нематеріальний актив – немонетарний
актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більш одного року, для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим
особам [2]. Нематеріальні активи – активи, які не мають матеріально-речової форми,
але мають вартісну грошову оцінку, придбані за плату права на користування землею,
водою, корисними копалинами та іншими природними ресурсами, будівлями,
спорудами, обладнанням, авторські права, права на товарні знаки й торгові марки,
патенти, проекти, гудвіл, висока кваліфікація кадрів та інше [3]. Операції з
нематеріальними активами на підприємстві регулюються Податковим кодексом [4].
Знання бувають персоніфіковані, що належать безпосередньо людині, кодифіковані,
це бази даних публікації, документи, закріплені – процеси, послуги, технології.
Управління знаннями – це поняття, що охоплює принципово залучені або створені
знання, їх аналізування та збереження, передавання та навчання інших, прийняття
рішень на їх основі для удосконалення діяльності підприємства [5].
Отже інтелектуалізація діяльності підприємства це процес взаємної організації
різних видів управлінської діяльності у довгостроковій перспективі, застосування
інтелектуальних аспектів управління, що мають інноваційний характер та направлені
на досягнення стійких довгострокових конкурентних переваг, поєднання
матеріальних і нематеріальних активів, капіталу. Проблема інтелектуалізації
діяльності підприємства полягає в ефективному управлінні персоналом
інтелектуальної праці для забезпечення відповідності їх характеристик поточним
перспективним вимогам підприємства, забезпеченню ефективності діяльності та
підвищенню його конкурентоспроможності.
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Однією з обов’язкових умов підтримання виробництва продукції на певному
рівні є постійна наявність частини оборотних активів в матеріальній формі
(виробничих запасів). З одного боку, сформовані виробничі запаси забезпечують
постійність, безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його
економічну безпеку, з іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових
підприємств потребують великих капіталовкладень. Тому від організації і ведення
обліку виробничих запасів залежить точність визначення прибутку підприємства,
його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність
роботи підприємства.
З метою перевірки збереження виробничих запасів і достовірності облікових
даних на підприємстві повинна обов'язково проводитися інвентаризація матеріалів та
інших виробничих запасів, в порядку і в строки, передбачені Наказом «Про облікову
політику», а також Планом проведення інвентаризації.
Інвентаризація запасів проводиться за місцями зберігання та окремо за
матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації
записуються в інвентаризаційні описи за найменуванням із зазначенням
номенклатурного номера (за його наявності), виду, групи, сорту, одиниці виміру,
ціни, суми та кількості (рахунок, вага або міра), фактично встановлених на дату
інвентаризації, та за даними бухгалтерського обліку [1].
Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбовується, і комісія
переходить для роботи у наступне приміщення. Факт опломбування засвідчується
Актом, у якому обов'язково вказуються члени інвентаризаційної комісії, дата
складання Акта, місцезнаходження та назва складу, кількість пломб та їхні номери.
Акт підписується всіма членами інвентаризаційної комісії. Склад після цього
охороняється [2].
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Таблиця 1
Відображення в обліку недостачі запасів, виявленої під час інвентаризації
№
п/п

Зміст операції

Списано балансову вартість зіпсованого виявленої нестачі
запасів
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з
2. купівельної вартості зіпсованих виробничих запасів та
наднормативних нестач (3600-600)*20%
Відображено в позабалансовому обліку суму втрат від
3. псування та наднормативних нестач до встановлення
винних осіб
1.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Варіант І. Винну особу встановлено
Нараховано відшкодування нестачі на рахунок винної особи
Списано нестачу з позабалансового рахунка
Погашена нестача винною особою
Зараховано отримане відшкодування нестачі на фінансовий
результат
Варіант ІІ. Винну особу не встановлено
Віднесено на фінансовий результат втрати від псування і
нестач товар
Списано з позабалансового рахунка суму збитків після
закінчення строку позовної давності

Бухгалтерські
проведення
Дебет
Кредит

Сума,
грн.

947

20

3000

947

641

500

072

-

2500

301

716
072
375

2500
2500
2500

716

791

2500

791

947

3100

-

072

2500

375

Результати інвентаризації фіксуються в Інвентаризаційному описі та в Акті
інвентаризації. Інформація про наслідки інвентаризації повинні відображатися в
обліку та звітності того місяця, в якому було закінчено інвентаризацію.
Втрачені та зіпсовані виробничі запаси підлягають списанню з балансу,
оскільки підприємство вже не може використовувати такі запаси за призначенням,
тобто не отримає від них у майбутньому жодних економічних вигод [3].
Наприклад:
Внаслідок інвентаризації складу було виявлено нестачу цегли на суму 3100,00
грн., у тому числі в межах норм природного убутку — 600,00 грн.
Облік нестач за результатами інвентаризації наведено у табл. 1.
Нестачі у межах норм природного убутку не впливають на облік ПДВ, тому
природні втрати, пов’язані зі звичайними процесами здійснення господарської
діяльності. А понаднормові нестачі і втрати запасів вважаються використанням
товарів у операціях, що не є господарською діяльністю, тому що відповідно до пп.
14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, господарської діяльності - це діяльність,
спрямована на отримання доходу.Відповідно до п. 189.1 ст. 189, пп. «г» п. 198.5 ст.
198 Податкового кодексу платник податку повинен:
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- нарахувати податкові зобов’язання виходячи з вартості придбання товарів
(запасів), за якими виявлено понаднормові нестачі і втрати;
- скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і
зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у терміни, встановлені цим
Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну [4].
Також під час інвентаризації на складі можуть виявитись надлишки
виробничих запасів. У бухгалтерському обліку порядок відображення надлишків
виробничих запасів залежить від причин їх виникнення.
Якщо причиною надлишків виробничих запасів стали виявлені під час
інвентаризації помилки (об’єкти випадково не були оприбутковані або їх помилково
списали), то такі виробничі запаси оприбутковують у порядку виправлення помилок
(табл. 2).
Таблиця 2
Відображення в обліку надлишків виробничих запасів, виявлених під час
інвентаризації
№
п/
п
1.
2.

3.
4.

5.

Зміст операції

Бухгалтерські
проведення
Дебет
Кредит

Якщо виробничі запаси випадково не були оприбутковані
На суму своєчасно не оприбуткованих виробничих запасів
20
За наявності ПН, складеної постачальником і зареєстрованої в ЄРПН
641
Якщо виробничі запаси були надмірно списані
Якщо надмірне списання виробничих запасів відбулося в попередньому
20
звітному році
Якщо помилкове списання виробничих запасів сталося в поточному
23, 90, 91,
звітному році (методом «червоне сторно»)
92, 93, 94
Якщо виявлені реальні надлишки виробничих запасів
На суму надлишків не оприбуткованих виробничих запасів
20

631
631

44
20

719

Якщо помилкове списання виробничих запасів сталося в поточному звітному
році, то в бухгалтерському обліку такі запаси повертають на склад методом «червоне
сторно».
Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума,
кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок
тощо або із знаком «мінус», а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків)
заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору [4].
Виявлені при інвентаризації виробничих запасів реальні надлишки зараховують
на баланс підприємства з одночасним відображенням доходів.
Такі доходи відображаються за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від
операційної діяльності»).
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Суми, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням виробничих запасів, що
прибуткуються за результатами інвентаризації, підприємство - платник ПДВ має
право включити до складу податкового кредиту, за наявності ПН, складеної та
зареєстрованої постачальником в ЄРПН. При цьому якщо платник не включив суму
ПДВ за отриманою ПН до податкового кредиту відповідного звітного періоду, він має
право зробити це протягом 1095 календарних днів з дати складання ПН (п. 198.6
ПКУ) [5].
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Одним з найважливіших драйверів економічного зростання є конкуренція.
Відповідно до ст. 4 Закону «Про захист конкуренції» (№ 135-ФЗ), конкуренція –
суперництво господарюючих суб'єктів, при якому самостійними діями кожного з них
виключається або обмежується можливість кожного з них в односторонньому
порядку впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку.
Конкуренція – це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип
взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на
ринку. За визначенням ринок – це організована структура, в якій існують виробники і
споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів і
пропозиції виробників встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів [1].
При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість
виробників і кількість споживачів, які беруть участь у процесі обміну загального
еквівалента вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів,
характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції.

74

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

Продавці хочуть продати свої продукти дорожче, але конкуренція змушує їх збувати
свою продукцію дешевше, щоб стимулювати купівельний попит [2, с. 179].
Чому конкуренція є драйвером економічного зростання? Це можна пояснити
тим, що ринкове суперництво може привести до успіху тоді, коли підприємець
піклується не тільки про збереження, а й про збільшення свого виробництва. Для
цього виробник прагне вдосконалити техніку і організацію, підвищує якість товарів і
розширює їх асортимент, знижує витрати на виробництво одиниці продукції і, тим
самим, має можливість знизити ціни, покращує продажне і після продажне
обслуговування покупців. Конкуренція передбачає такий ступінь змагання
господарюючих суб'єктів, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливість
кожного з них однобічно впливати на загальні умови обігу товарів на будь-якому
товарному ринку. З цієї точки зору, найбільшу ефективність несе досконала
конкуренція, так як при цьому присутні компоненти ринку, які найбільшою мірою
обмежують претензії учасників на домінування [3, с. 99-100].
Підприємства та підприємці, що покладаються на конкуренцію, успішніше за
інших досягають своєї мети, тому що саме конкуренція показує, як можна
ефективніше виробляти товари. Вона допомагає витісненню з виробництва
неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів. Конкуренція
запобігає довільну установку цін виробниками, тобто диктат по відношенню до
споживача. В цьому безперечна позитивна роль конкуренції в економічному розвитку
і ефективність конкурентних ринків. У сучасному трактуванні поняття конкуренції
ключовим моментом є відсутність можливості впливати на ціну. У зв'язку з цим
можна згадати слова відомого економіста Йозефа Шумпетера. Він стверджував, що,
по крайній мірі, з точки зору економічного зростання конкуренція являє собою
суперництво старого з новим: нові товари, нові технології, нові джерела забезпечення
потреб, нові типи організації [4].
Конкуренція є точкою зростання економіки також за рахунок того, що дозволяє
знижувати інфляційний тиск при її стимулюванні. Це можна здійснити за допомогою
заходів конкурентної політики та «точкових» податкових і митних пільг для
насичення окремих ринків в період між початком кредитної активності і відчутним
зростанням виробництва споживчих товарів і продуктивності праці.
Досить часто результат економічної політики породжує тенденцію до
монополізації на ринку. Держава розуміє, що головний драйвер економічного
зростання не можна зупиняти. Тому для запобігання або, хоча б, пом'якшення
антиконкурентних наслідків подібних державних заходів розвиненими країнами
вироблений комплекс заходів. Ці заходи являють собою політику підтримки
конкуренції, що включає в себе як антимонопольне регулювання, так і більш складні
дії держави, що стосуються розвитку і заохочення конкуренції на окремих ринках.
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Багато хто вважає, що чим більше конкуренції, тим краще суспільний добробут
і економіка країни. Але, при аналізі досліджень останніх років, напрошується
висновок, що насправді залежність інновацій від конкуренції виражена нелінійним
чином. Зокрема, має перевернуту U-подібну форму: співвідношення між
конкуренцією і інноваціями змінюється при переході від низької до більш високої
інтенсивності конкуренції.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що конкуренція
дійсно є потужним драйвером економічного зростання. Це глобальний процес, що
включає незалежні дії учасників ринку, які спрямовані на формування найбільш
привабливої пропозиції для споживача, а значить, на постійне вдосконалення ринку і
товарів на ньому. Щоб розвивати конкуренцію, необхідно, по-перше, створювати і
підтримувати сприятливе конкурентне середовище, по-друге, скорочувати частку
монополій в економіці, по-третє, підвищувати прозорість діяльності природних
монополій і доступність продукції, що ними випускається.
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Одне із найбільш загальноприйнятих визначень «зеленої економіки» було
надано Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища
(ЮНЕП) і просувалось через Ініціативу Зеленої економіки (Green Economy Initiative).
ЮНЕП визначає «зелену економіку» як таку, що призводить до «…покращення
добробуту людини та соціальної справедливості, а також значно скорочує екологічні
ризики та екологічні дефіцити» [1].
Концепція «зеленої економіки» бере свій початок у дискусіях щодо
навколишнього середовища та його розвитку, а також впровадження сталого
розвитку, задекларованого на Конференції ООН з навколишнього середовища та
природокористування (UNCED) в Ріо-де-Жанейро у 1992р. (відомий також як Саміт
Землі), Всесвітньому Саміті зі сталого розвитку (Саміт тисячоліття, Йоганнесбург,
2000),
Ріо+20
(Конференції
ООН
з
навколишнього
середовища
та
природокористування, 2012р.) та ін.
Цей термін увійшов до дискурсу міжнародного розвитку під час глобальної
фінансової кризи 2008 року, як спроба національних урядів та міжнародних
організацій перевести економіку на більш сталі позиції. Деякі країни запровадили
програми «зеленого стимулювання», які були загальними секторними інвестиційними
пакетами для приватних інвестицій у «зелені» джерела енергії та технології.
Сучасні підходи до «зеленої економіки» як системи економічних відносин
повинні передбачати впровадження нових підходів до визначення стратегічних
пріоритетів, формування інституціонального та методичного забезпечення,
механізмів управління економічними відносинами, інструментарію її реалізації
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особливо в контексті просторового планування та галузево-територіальних програм
розвитку регіонів [2]. Активізація процесів впровадження економіко-екологічних
пріоритетів у вітчизняну державну політику потребує формування механізмів
управління економічними відносинами та інструментарію щодо стимулювання
екологічних інновацій у системі «циркулярної економіки», та на засадах
патерналістської моделі розвитку, тобто державне регулювання концентрується на
пріоритетних напрямках: програмуванні економічного розвитку, структурній,
інвестиційній, науково-технічній та зовнішньоекономічній політиці з подальшою
імплементацією «зеленої економіки» [3, c.140].
Диверсифікація використання природних ресурсів і стимулювання матеріальної
та моральної зацікавленості представляють собою систему економічних і
організаційних відношень, що сприяють досягненню принципів «зеленої економіки»,
зокрема створення передумов енерго- і ресурсоефективності та сталого розвитку. В
основу процесу диверсифікації покладено підхід до природних ресурсів як єдиної
екологічної системи, усі компоненти якої знаходяться у тісному взаємозв’язку, тобто,
використання одного з компонентів може призвести до погіршення стану інших
природних ресурсів. Процес диверсифікації використання природних ресурсів при
складній економічній кон’юнктурі дає змогу підприємствам залишатися
конкурентоспроможними за рахунок розширення напрямів використання,
виробництва товарів та послуг на їх основі.
Комплексний підхід до напрямів використання рекреаційних природних ресурсів
як поліфункціональної системи слід розглядати як дії, за якими максимизується
використання природної речовини, вилученого природного ресурсу з
поліфункціональної екосистеми, та подальшої переробки природних відходів на
основі диверсифікації.
Один з основних напрямів здійснення диверсифікації рекреаційних природних
ресурсів – диверсифікація інвестиційної діяльності, що направлена на використання,
охорону, відновлення та відтворення природних ресурсів, впровадження екологічно
чистих технологій [4, c.273-328]. Розробкою такого підходу займались як вітчизняні
(Буркинський Б. В., Мартієнко А.І., Хумарова Н.І., Жарова Л.В. та ін. ), так і
зарубіжні вчені (К. О`Нейл, К.С. Вольф, М.Байда [5]). Зокрема, К. О`Нейл (O`Neill,
2015) [6] в своїй роботі розглядала можливості зменшення наслідків діяльності
вугільної галузі (наприклад, вплив гірничих виробок діючих шахт та шахт, що
ліквідовані, руйнування природного ландшафту тощо) шляхом зміни цільового
призначення земель, їх рекультивації та просування одного з видів туризму та
рекреації на відновлених навколошахтних землях. К.С. Вольф (Wolf, 2014) у
заключному звіті розглядає питання, шляхи та результати програми щодо
відновлення регіону Лусатія (Німеччина) [7].
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На нашу думку диверсифікація використання природних ресурсів щодо
рекреаційної діяльності полягає в зміні орієнтації національної економіки від
видобування природних ресурсів, з їх наступним вичерпанням та зникненням, до
розвитку рекреаційних природних ресурсів, їх охорони та відновлення, зниження
ризиків забруднення.
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Дана тема дуже мало вивчена, незважаючи на довгу історію співпраці
китайських і зарубіжних закладів вищої освіти (ЗВО). Проводяться міжнародні
конференції, форуми, обмін досвідом. Китайські ВНЗ запрошують іноземних
викладачів в рамках обміну з закордонними ЗВО, але частіше китайські ЗВО самі
влаштовують рекламні кампанії з пошуку іноземних викладачів [4]. Тому в стінах
університетів часто працюють як викладачі за програмою міжвузівського обміну, так
і викладачі, які працюють за договором. Більшість таких викладачів не мають досвіду
роботи в вищих школах Китаю, що часто призводить до труднощів в адаптації як на
роботі, так і в житті в нового культурного середовища [2].
Метою роботи є виявлення соціально-психологічних особливостей професійної
адаптації іноземних викладачів в китайських закладах вищої освіти, а також розробка
рекомендацій щодо профілактики професійної адаптації. [1] Гіпотеза дослідження
полягає в припущенні про те, що в умовах китайських закладах вищої освіти
викладачі відчувають незадоволеність з яких-небудь критеріїв, пов'язаним з
соціально-психологічною адаптацією в закладах вищої освіти КНР, що тягне за собою
зниження загального рівня адаптації [3].
Обсяг вибіркової сукупності становить 36 осіб. В ході аналізу були підраховані
показники загальних рівнів адаптації, а також проведено оціночне шкалювання. Були
виділені основні категорії з низькими показниками, до таких відносяться: ставлення
до колективу, ставлення до керівника, ставлення до навчального закладу і
задоволеність умовами праці. В результаті дослідження педагогічної мотивації було
встановлено, що у 60% респондентів високий показник рівня педагогічного
покликання.
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З другорядних мотивів виділяються: 1) бажання перебувати в середовищі
інтелектуалів - 95%; 2) наявність тривалої відпустки - 90%; 3) відсутність
необхідності знаходження на роботі від дзвінка до дзвінка - 83%; 4) прагнення до
самоствердження, підвищення свого статусу - 74%. Емпіричний коефіцієнт рангової
кореляції дорівнює 0.4651. R крит 0.441 <R ЕМП 0.465, що свідчить про існування
статистично значущого кореляційного зв'язку між стажем роботи і мотивацією. На
підставі показника емпіричного коефіцієнта можна зробити висновок про помірну
тісноту кореляційного зв'язку.
Висновки. 1. Підтверджено гіпотезу існування критеріїв незадоволеності,
пов'язаних з соціально-психологічною адаптацією. Іноземні викладачі в загальному
цілому задоволені своєю роботою. Однак, в процесі взаємодії з керівництвом і
колегами виникають складності комунікації на увазі низького рівня знання іноземної
мови китайськими педагогами, або перекладачами, а також низькою міжкультурною
компетенцію самих іноземних викладачів.
2. Розроблено варіант національно-орієнтованих методичних рекомендацій для
іноземних викладачів, які працюють в закладах вищої освіти КНР. Національноорієнтовані методичні рекомендації сприяють полегшенню процесу крос-культурної
та професійної адаптації іноземних викладачів за кордоном.
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In the sphere of functioning of a competitive market in the context of globalization
processes, entrepreneurial structures can exist only if they have certain advantages. These
superiority over competitors will allow you to gain a stronger position in the market of
transport services compared to competitors [1, p. 152].
Competitive advantage is any factor that allows an enterprise to achieve the
necessary financial results.
In the process of research, four strategic positions can be distinguished, based on
competitive advantage in the area of cost formation:
1. Cost advantage (differentiation), which covers a narrow segment of the market shipping products are sold at lower prices than the company - competitors.
2. Cost advantage (low differentiation), where the company covers a wide segment of
the market - the position is desirable if the cost advantage is maintained and maintained.
The market share obtained as a result of wide coverage of the local market segment will
allow increasing profit.
3. The advantage of differentiation and narrow market coverage, which is inherent for
small shipping companies and developed companies - competitors in large market segments.
4. The advantage of differentiation and costs with a wide coverage of the market - the
position is profitable, dominant in terms of market share.
For shipping companies, a competitive advantage is a significant difference, which
determines the interest of customers to use the fleet of this particular shipping company,
which has an advantage over competitors, for sea transportation. Such superiority can be
based on a high level of service quality and the company's responsibility for the results of its
activities.
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The competitive advantage should be:
- economic (price of services, insurance costs, operating costs, tax fees);
- technical (cargo capacity, navigation indicators, crew size, transportation
conditions);
- commercial (professional training, rating of the company, the possibility of
investment activity).
In economic theory [3, p. 137] competitive advantages include pricing, quality,
technology, organization of resource support, marketing, etc.
The competitive advantage of the shipping company may be superiority, which is
achieved at the level of competitive status, allowing to gain a stronger position in the
market.
Depending on competitive factors, a shipping company may have favorable or
unfavorable conditions for creating, supporting and developing competitive advantages.
There are two views regarding the possibilities of obtaining competitive advantages.
In accordance with the traditional and most common view, the competitive advantages of
enterprises are acquired in the process of working on the market [2, p. 113].
The advantages that shipping companies may have should be grouped into 3
categories: functional, process, relations advantages [4, p. 93].
The formulated competitive advantages of the shipping company must be maintained
and developed. The ability to maintain competitive advantages is largely determined by the
ability to adapt to changing competitive conditions.
There are three variants of competitive behavior on the market: creative, adaptive and
providing - guaranteeing [5, p. 115]. These options for competitive market behavior can be
applied to shipping companies in the global transport services market system.
To assess the strengths and weaknesses of competitors, it is proposed to use a basic
analysis, the purpose of which is to determine their positions relative to competitors in the
globalization space.
Factors that have a significant impact on the performance of competing companies
may be as follows: company image, shipping company’s prestige among customers, level of
promotional activities, price trends, discounts, quality of products provided, market share,
condition of the shipping company’s technical base, state of finance companies, the ability
to attract personnel, freight market conditions, government policy, etc.
The first stage of the analysis of competition in the market is the analysis of
competitors in the market with the help of the main freights that determine the intensity of
competition.
The factors of competition in the field of shipping companies include: the number of
shipping companies and the impact of competing companies, which to the greatest extent
determine the level of competition in the market.
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Consequently, it is necessary to investigate the forces of influence of the factor of the
number and size of companies on the intensity of competition and the intensity of the
shipping company in the market. The wide diversification of the company's activities causes
clashes with competing companies.
All these factors, the specificity and strength of their impact on competition, require a
more detailed consideration of each separately.
In the second stage of analyzing the level of competition, the main competitors and
their products should be considered. The main goal is a general description of companies of
primary interest for further study.
The task is to determine, by comparing their positions and the capabilities of
competitors, their place and capabilities in competition, to reveal the relative importance of
the factors of advantage to shipping companies and competing companies.
To retain a competitive advantage for a shipping company, you must:
- improving the quality of customer satisfaction;
- to form long-term benefits;
- take into account the industry development trends;
- take countermeasures against competitors in order to protect the scope of the
company.
Consequently, the formation of competitive advantages of shipping companies will
strengthen the competitive position of the shipping company and assess the capabilities of
its competitors, which in the future will help to quickly respond to changes in the global
market.
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The modern conditions for the development in the agrarian field of the Ukrainian
economy are determined by the directions of business relations development of participants
on the marketing principles, which forces the enterprises managers to use marketing tools in
management. The reason for the marketing management activation in agro-enterprises has
become: the problem of agricultural products sales, the untimely supply of raw materials to
the processing industry and contradictory service support of agrarian sector.
Many works of domestic and foreign researchers are devoted to the development of
marketing in the agrarian sector. Among them there are such scientists as P. Barshchevsky,
A. Varchenko, A. Voichak, L. Deineki, P. Sabluk, A. Mostensky, M. Sahatsky, E. Sklyar, I.
Solovyov, A. Shpikuliak, A. Yedashkina , N. Kuznetsova and others. Scientists have started
forming a marketing concept in the agrarian sector.
Agrarian marketing is a system of organizational, technical, financial and
commercial functions of enterprises, aimed at the most complete and fast satisfaction of
consumer demand for agricultural products and food. Nowadays, agrarian marketing is a
management concept which ensures the market orientation of the production and sales
activities of the enterprise, and based on the adoption of managerial decisions are not only
the manufacturer's capabilities, but primarily the needs of the agro-industrial market, the
existing and potential consumers’ needs and buyers of agricultural products.The peculiarities
of marketing in the agrarian sector are closely linked to specific agricultural production, which
is characterized by a diverse range of products and market participants, as well as a variety of
organizational forms of management. The purpose of functioning of the agro-industrial
enterprise should be: 1) orientation to the market, which involves the study of its objects and
entities, that is, consumers, competitors, information about the market conditions and products;
2) impact on the market through its studying and analysing, adaptation to market conditions; 3)
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organization of the system of sales of competitive products; 4) focus on the achievement of
long-term commercial success, which implies the subordination of short-term interests to the
goals of long-term stable market benefits.
In agribusinesses agrarian marketing is gaining popularity. In practice, it is however
implemented only by some persons, using only certain elements of agrarian business, which
is completely ineffective.The main problems hindering the development of agrarian
marketing in Ukraine: 1) Underdevelopment of market infrastructure; 2) Lack of skilled
personnel who have experience in marketing activities; 3) Lack of information on the state
of the domestic and foreign markets of agricultural products; 4) Lack of material and
technical and financial resources for the creation and operation of a marketing service.
In our opinion, due to the current conditions agrarian marketing is a system designed
to solve the accumulated agrarian problems of the sector. It is marketing that will allow to
reorient the agro-industrial production and sale of agricultural products to the solution issues
of food security, reduction of food imports, increase of Ukrainian content and others.
Marketing makes possibility for agro-industry formation to adapt better to market conditions
competition, helps to unite the efforts of agricultural commodity producers farms, enterprises
of the processing industry and trade not only on stages of implementation, but already at the
stage of determining the volume and structure of production by efficient use of enterprises
production capacities, formation of mutually beneficial conditions of activity for all subjects
of the market, maximize their strengths and opportunities for satisfaction the needs of buyers
and profit, to forecast the activity of enterprises with taking into account the influence of the
factors of internal and external marketing the environment.
Consequently, the further development of marketing activities of agrarian enterprises
depends to a large extent on the external environment, requires scientific substantiation and
practical implementation of the latest agricultural policy in Ukraine. Further research will be
carried out in the direction of developing measures to improve the marketing activities of
agrarian enterprises. It concerns the decision of the regulatory and legal regulation of the
agrarian market; personnel provision in the field of marketing, by training of the necessary
specialists in specialized educational institutions; improvement of information provision of
agricultural enterprises through the development of advisory services and information and
consultation centers within districts, etc. Implementation of such measures will improve the
efficiency of managing the participants of the agrarian market.
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Заробітна плата є основним джерелом доходу працівників будь-якого
підприємства. Бухгалтерський облік її розрахунків є складною ділянкою облікового
процесу, який потребує достовірного документального відображення відпрацьованого
часу, виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та їх оплати.
Сьогодні організації обліку заробітної плати на підприємстві потребує більш
детального дослідження, адже вона в сучасних умовах виконує такі важливі функції,
як відтворювальну і стимулюючу.
Крім того, постійні зміни правової та організаційної бази обліку вимагають від
сучасного бухгалтера своєчасного здійснення уточнень як у порядку обліку, так і при
відображенні інформації про заробітну плату у звітності підприємства.
Заробітна плата, рівень виплат працівникам, їх сутність та структура мають
велике соціальне значення і впливають не лише на рівень життя населення, а й на
поточні та майбутні показники діяльності підприємства. Крім того, ефективність
діяльності підприємства залежить від роботи самих працівників, а їхня мотивація в
свою чергу від рівня заробітної плати та умов праці. На даний час, в умовах
автоматизації бухгалтерського обліку, робота самих працівників значно полегшується
і пришвидшується. Саме це створює усі умови для більш ефективного ведення
бухгалтерського обліку, що сприяє збільшенню прибутку підприємства у
майбутньому.
Оплата праці – це стаття витрат, яка відіграє важливу роль у формуванні
собівартості продукції (послуг), тому до неї завжди необхідно підходити з особливою
увагою для забезпечення раціонального використання грошових ресурсів та їх
економії на підприємстві [7].
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Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської
діяльності підприємства.
Регулювання питань оплати праці здійснюється на основі законів, нормативних
актів, Постанови Кабінету Міністрів України, інструкції, які затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Організація обліку поточних виплат працівникам на
підприємствах проводиться відповідно до нормативно правових актів, трудових та
колективних договорів згідно із Законом України «Про оплату праці». Переважна
більшість інформації про облік заробітної плати формується в бухгалтерському
обліку, що ведеться підприємством. Фінансова та податкова звітності ґрунтуються
на даних бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства. Форми
фінансової звітності містять показники щодо розрахунків з оплати праці, які, в
цілому, не розкривають інформацію щодо розрахунків із працівниками, облікового
забезпечення праці та її оплати. Податкова звітність з оплати праці регулюється
Податковим кодексом України.
Слід зазначити, що діюча нормативно-правова база, яка регулює питання
оплати праці змінюється, тому методологія та організація обліку розрахунків з оплати
праці потребують вдосконалення та доопрацювання.
Основною соціальною гарантією в оплаті праці, базовим інструментом її організації є
мінімальна заробітна плата, оскільки виходячи з її розміру встановлюються тарифна
ставка першого тарифного розряду працівників і мінімальний посадовий оклад. Саме
вона визначає диференціацію оплати праці.
Облік та нарахування заробітної плати має ряд проблемних питань, які
впливають на результати діяльності всього підприємства. Одне і з них – це питання
стимуляції працівників до праці. Тому підприємства для того, щоб стимулювати
роботу своїх працівників переходять на систему виплати індивідуальної заробітної
плати, яка діє на підставі оцінки конкретних заслуг працівника. Цей механізм
включає як диференціацію умов наймання, так і регулярну оцінку заслуг персоналу
безпосередньо в процесі трудової діяльності. Тому слід використовувати так званий
«гнучкий тариф» у тарифній системі. Його суть полягає в тому, що в межах кожного
кваліфікаційного розряду встановлюється певний діапазон тарифних ставок та
посадових окладів. Це сприяє підвищенню ефективності стимулювання працівників у
межах одного й того самого розряду або посади без переведення до іншого розряду
або на іншу посаду вищої кваліфікації. Результати роботи кожного працівника
оцінюються за трьохбальною шкалою і відповідно до одержаної кількості балів він
може просуватися по вертикалі тарифної сітки на один, два, три ряди. Тому навіть в
межах однієї кваліфікації у кожного є можливість самостійно ініціювати збільшення
розміру своєї заробітної плати.
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Використання такої системи виключає автоматичний ріст заробітної плати, не
підвищуючи реальної кваліфікації і результативності працівників.
Тобто можна говорити про те, що на підприємствах діє досить слабка
матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації. Окрім вищесказаного, слід
зазначити недостатню стимулюючу роль премій, надбавок і всієї преміальної
системи.
Для того, щоб вдосконалити облік розрахунків із заробітною платою потрібно
покращити автоматизацію усього бухгалтерського обліку. Автоматизація обробки
обліково-економічної інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності,
аналітичності та достовірності даних на підприємствах [5].
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Revka G.,
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тарасенко О.Ю.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування
Ревка Г.М.,
Донецький державний університет управління,
м. Маріуполь, Україна
Вітчизняний промисловий комплекс займає значну частку в структурі валового
внутрішнього продукту. Значну питому вагу промислового комплексу складає металургія,
яка володіє значним потенціалом, здатним забезпечити високий рівень науковотехнологічного та інноваційного розвитку країни. На світових ринках металургійна галузь
України реалізує три чверті виробленої металопродукції, що складає у загальносвітовому
випуску сталі більше 2%.В сучасних умовах господарювання всі промислові українські
металургійні підприємства відчувають суттєвий вплив нестабільної економіки в країні, що
значно вплинуло на скорочення обсягів виробництва металопродукції. Актуальність
дослідження обумовлена необхідністю ефективного управління фінансовою стійкістю
металургійних підприємств в умовах сучасного стану економіки.
В сучасних умовах економічної нестабільності необхідним постає питання
своєчасного проведення оцінки фінансового стану металургійного підприємства, яка
надаватиме можливість своєчасного реагування на зміни в зовнішньому середовищі.
Аналіз фінансової стійкості слід проводити із використанням наступних
показників:робочий капітал;коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними
коштами;маневреність
робочого
капіталу;маневреність
власних
обігових
коштів;коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотним капіталом;коефіцієнт
покриття запасів;коефіцієнт автономії;коефіцієнт фінансової залежності;коефіцієнт
маневреності власного капіталу;коефіцієнт концентрації позикового капіталу;коефіцієнт
фінансової стабільності;показник фінансового левериджу;коефіцієнт фінансової
стійкості.Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та
позиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства:
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1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) - коли
власні оборотні кошти забезпечують запаси, а тому підприємство не залежить від
банківських кредитів, має абсолютну ліквідність і забезпечує поточну та
перспективну платоспроможність.
2) нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються сумою
власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами (сума власних
оборотних коштів і довгострокових зобов’язань складає функціонуючий капітал . При
цьому, підприємство має нормальну ліквідність і платоспроможність, а також
достатньо рентабельною є його операційна діяльність.
3) нестійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються за рахунок власних
оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і
позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат; є
недостатньою ліквідність, виникає періодична неплатоспроможність, сповільнюється
оборотність. Однак, при цьому є можливість відновлення платоспроможності.
4) кризовий фінансовий стан - коли запаси й витрати не забезпечуються
джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.
Підприємство має хронічну прострочену заборгованість перед кредиторами, а
відновлення платоспроможності без санації є майже неможливим [1].
До основних завдань, які комплексно розв'язуються у процесі оцінки фінансової
стійкості підприємства, відносяться:а) встановлення ступеня забезпеченості
підприємства оборотними активами, ефективності формування виробничих запасів,
визначення оптимального рівня заборгованості, оцінка економічних і фінансових
результатів;б) виявлення шляхів і можливостей подальшого покращення результатів
фінансової діяльності, на основі співставлень фактичних та нормативних значень
показників фінансової стійкості підприємства, також виявлення причин відхилень і
розробка рекомендацій спрямованих на досягнення належного рівня фінансової
стійкості [2]. Необхідною умовою фінансової стійкості має стати оптимальне
використання власних наявних фінансових ресурсів промислового підприємства.
Таким чином, якщо промислове підприємство в сфері металургійного
виробництва є фінансово стійким, воно має можливість пристосування до сучасних
нестабільних умов економіки, йому надається перевага щодо залучення інвестицій,
отримання кредитів та ін. Отже, за рахунок регулярного проведення оцінки
фінансової стійкості за допомогою зазначених показників та визначення її типу,
підприємство матиме можливість вчасного вживання заходів щодо оптимального
використання наявних ресурсів і, як наслідок, стійкого положення на внутрішньому
та зовнішньому ринках металопродукції.
Список використаних джерел:
1. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
2. Фінансовий аналіз / За заг. ред. Школьник І. О – К., 2016. – 368 с.
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к.е.н, доцент кафедри обліку і оподаткування,
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В сучасних умовах спостерігається розвиток орендних послуг, що в основному
пов’язано із недостатністю джерел фінансування не тільки розширеного, а часто і
простого відтворення необоротних активів. Оптимальним рішенням в таких умовах є
оренда майна. Питання обліку оренди є актуальним і досліджується українськими
науковцями, такими як А.Ю. Бережною, М.І. Бондарем, Р.Ф. Бруханським,
Ф.Ф. Бутинцем, В.В. Гливенко, Н.В Головченко, С.М. Лайчуком, Г.В. Лебедик, В.С.
Лень та ін. Проте важливим питанням залишається вивчення нововведень згідно
IFRS16 та вплив цих новацій на національну систему обліку.
Облік оренди в Україні регламентується Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО 14 «Оренда»), відповідно до якого фінансова
оренда – це оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод,
пов'язаних з правом користування та володіння активом [1]. Що стосується
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, то облік фінансової оренди
регулюється МСБО 17 «Оренда» [2]. З 2019 року відбудеться впровадження
Міжнародного стандарту фінансової звітності (IFRS) 16 «Оренда» (далі – IFRS 16) [3].
В зазначеному стандарті змінено облікові правила та вимоги щодо оренди. До
найважливіших змін, слід віднести обов’язковість відображення всіх договорів
оренди одночасно і в активах, і в зобов’язаннях. За П(С)БО 14 відбувається поділ
оренди на операційну, яка не передбачає її відображення в Балансі (Звіті про
фінансовий стан), що спричиняло відображення значної суми коштів підприємств
поза ним, та фінансову. Такі ж види оренди виділяє і МСБО 17 «Оренда», яке не
надає повної та точноїінформації про орендовані активи та зобов’язання, що пов’язані
з такими активами. У чинному національному П(С)БО 14 наголошується на
юридичному розмежуванні операцій оренди, а за МСБО 17 «Оренда» підкреслюється,
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що класифікація оренди залежить від економічної природи операцій, а не
здійснюється, виходячи з ряду формальних ознак. Це вказує, що у фінансову оренду
вітчизняне законодавство вкладає інший зміст, ніж більшість країн.
Принциповими відмінностями IFRS 16 є те, що орендар на дату початку оренди
повинен оцінювати і визнавати на балансі актив у формі права користування за
первісною вартістю, до якої відноситься: а) величина первісної оцінки зобов'язання з
оренди; б) орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням
отриманих знижок; в) будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем; г)
оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі або відновленні базового
активу до стану, який вимагається згідно з умовами оренди. Одночасно орендар
повинен оцінювати зобов'язання з оренди з поступовим зниженням (дисконтуванням)
вартості орендних платежів, які слід сплатити в період дії договору [3]. За умови, що
таку ставку визначити неможливо, орендар повинен використовувати ставку, яку він
використовує при отриманні позикових коштів. Якщо договір передбачає щорічну
індексацію на індекс інфляції, ця характеристика також підлягає обліку під час
розрахунку приведеної вартості орендних зобов'язань.
Підприємствам потрібно врахувати та внести зміни до наказу про облікову
політику, в частині таких питань: а ) ідентифікація договору оренди відповідно до нового
визначення; б) вибір варіантів переходу на новий стандарт; в) використання винятків –
короткострокові договори та активи з низькою вартістю; г) агрегація ідентичних об'єктів
у «портфелі» (якщо застосовується); д) облік права на пролонгацію або припинення
договору при визначенні терміну оренди; е) визначення ставки дисконтування; є)
застосування МСФЗ 16 до нематеріальних активів [4].Впровадження та використання
IFRS 16 повинно позитивно вплинути на загальний підсумок Балансу (Звіту про
фінансовий стан) підприємства, адже він здійснює суттєвий вплив на фінансову
звітність. Його застосування призведе до збільшення суми показників по необоротних
активах, операційного прибутку, EBIDTA, грошового потоку від операційної діяльності,
при цьому відбудеться виникнення фінансових витрат та перерозподіл коштів від
фінансової діяльності. Позитивним також є те, що при застосуванні одного методу
обліку фінансової оренди в орендарів буде виникати менше суджень.
Список використаних джерел:
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО КОМАНДОУТВОРЕННЯ
Корчевська Л.О.,
д.е.н., доцент,
професор кафедри менеджменту та маркетингу,
Самойленко Г.В.,
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У сучасній організації команда розглядається як потужний груповий феномен.
Адже одна людина ніколи не зможе бути ідеальним менеджером, так як йому
необхідно володіти несумісними якостями: бути одночасно і генератором ідей, і
робочою бджолою, і мотиватором. Єдиним виходом є створення ефективної команди.
Відсутність команди збільшує навантаження на менеджерів вищої ланки,
зменшує продуктивність праці, а також уповільнює проходження інформації між
підрозділами. Індивідуальна робота не завжди дозволяє людям з різних областей і з
різним професійним рівнем створювати сприятливий організаційний клімат, в якому
вони прагнуть підтримувати інновації. Кожен має свою точку зору, ідею, а це
ускладнює процес прийняття управлінських рішень. Все це актуалізує вивчення
питання ефективного командоутворення.
Питаннями формування командоутворення займалися як зарубіжні, так і
вітчизняні вчені: Боровикова Н. В., Жуков Ю. М., Карякін А. М., Коваленко А. В.,
Томпсон Л., Шиніна Т. В., Щавлева О. Н. та інші. Кожен з учених зробив великий
внесок у вивчення становлення і розвитку команди, проте питання командоутворення
вимагає більш детального і поглибленого вивчення.
Команда - це група людей, яка має спільні цілі, взаємодоповнюючі навички та
вміння, рівень взаємозалежності і поділу відповідальності за досягнення кінцевих
результатів [1].
Ключовою ознакою командної роботи виступає взаємозалежність учасників
один від одного: вони не можуть досягти своєї мети самостійно, а тільки лише
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об'єднавши різні ресурси: професійні, інформаційні, креативні. В основі команди
лежить не кількісне об'єднання людей, а якісна інтеграція різних професійних
підходів, спеціалізацій та стилів мислення [2].
Поняття «команда» застосовується не тільки для характеристики трудового
колективу, але також і для соціальної групи, в якій неформальні відносини між її
членами мають більше значення, ніж формальні [3].
Створення ефективної команди - це складний і тривалий процес, в ході якого
необхідно зуміти виявити справжні чинники регуляції організаційної поведінки,
проникнувши в глибинні шари міжособистісних відносин.
У період свого функціонування команда проходить ряд стадій: формуючу
(«притирання»), конфліктну («ближній бій», «бурління»), нормуючу («консенсус»),
виконавчу («зрілість») і стадію розставання (зміни). У сукупності ці етапи утворюють
життєвий цикл команди.
Розподіл ролей в команді в більшій мірі залежить від професіоналізму та стилю
управління лідера. Р. М. Белбін виділяє 8 типів ролей: координатор, навігатор,
мислитель, оцінювач, виконавець, розвідник, колективіст, доводчик. Дуже важливо
мати в команді різноманітність особистісних характеристик, які формують принцип
компетентності: розподіл ролей відповідно до професійних критеріїв, амбіцій та
інтересів учасників. Кожна людина може поєднувати в собі кілька ролей, але, як
правило, не більше 2-3 ролей. Щоб команда була продуктивною, необхідно
присутність не більше 15 чоловік, так як велика кількість людей ускладнює
оптимальну взаємодію один з одним.
Для створення позитивного командного синергізму необхідно враховувати
також тип креативного мислення. У структурі творчого мислення чітко виділяються
два стилю: дивергентне мислення (мислення вшир), коли для початку потрібно
уявити віяло варіантів і можливостей, а далі всі ці розкидані ідеї потрібно зібрати і
сконцентрувати в одній точці, які формують конвергентне мислення.
Іншими словами, кожному члену організації необхідно запустити два процеси:
один процес буде по максимуму розкривати всі можливості, а другий - буде все це
підсумовувати, приводити до оптимального результату. Наочна відмінність між
дивергентним і конвергентним мисленням продемонстровано на рис. 1 [4].
Ефективність команди в значній мірі залежить від ясності і відповідності
внутрішніх змінних організації, зацікавленості вищого керівництва, наявності
сприятливого клімату, фінансового стимулювання, а також творчого прояву підлеглих
не тільки як професіоналів, а й як особистостей. Для ефективної роботи в команді,
керівнику необхідно застосовувати різні методи мотивації, так як успіху досягає той,
хто не тільки ставить завдання перед підлеглими, але також може зацікавити персонал,
об'єднавши їх загальною ідеєю. Не настільки важливо, хто саме з працівників подає ідеї
для поліпшення підприємства, скільки залученість всіх учасників в трудовий процес.
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ДИВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ
(розкриваємо віяло можливостей)

КОНВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ
(схлопуємо віяло можливостей на
оптимальному рішенні)

Рис. 1. Принципова відмінність двох типів мислення [4]
Процес командоутворення безпосередньо пов'язаний з синергетичним ефектом.
У високоефективній команді високо цінують різноманітність точок зору, що
систематизують за допомогою різних методів: мозкового штурму, ділових ігор та інше.
При синергії розглядаються як позитивні, так і критичні міркування членів команди. Це
допомагає виявити ключові точки найкращого варіанту ідеї. Завдяки ефекту синергії в
команді спостерігається прискорення проходження інформації, розширення
інноваційної діяльності, а також збільшення обсягу виконаних робіт. Не дарма Е.
Карнегі стверджував, що робота в команді - це паливо, яке дозволяє людям добиватися
надзвичайних результатів.
Таким чином, ефективна команда характеризується високим ступенем
згуртованості, незалежності та професіоналізму кожного з членів, які прихильні
загальним цілям і цінностям організації.
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Чернятевич Я. В.,
к.е.н., доцент,
доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою
Національної академії державного управління
при Президентові України
Економічні кризи є невід’ємною складовою сучасного життя більшості країн
світу. Вони обумовлені різними причинами. Зокрема, як правило виокремлюють
зовнішні причини криз (тенденціїмакроекономічного розвитку, розвитку світової
економіки, конкуренція, політична ситуація в країні) та внутрішні причини (наслідки
реалізації ризикованих стратегій маркетингу, наявні внутрішні конфлікти, недоліки в
організації виробництва, недосконалість управління, інноваційна й інвестиційна
політикою). На мікрорівні кризи обумовлені:
- скороченням або захопленням конкурентами стратегічної зони господарювання;
- невідповідністю обсягу й структури продукції підприємства обсягу й структурі
попиту споживачів продукції;
- невідповідністю стилю, форм і засобів управління підприємством його
існуючому статусу, стратегічним цілям господарювання, якості персоналу тощо;
- невідповідністю між грошовими доходами та видатками підприємства,
загальною розбалансованістю фінансового механізму підприємства.
На макрорівні кризи залежать від:
- розриву між виробництвом і споживанням товарів;
- первісного скорочення сукупного попиту і, як наслідок, спаду виробництва;
- падіння зайнятості;
- зменшення доходів;
- скорочення витрат;
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- заміна зношеного устаткування (зменшуються колишні закупівлі сировини,
матеріалів, запчастин);
- падіння попиту на окремі види продукції;
- зростання податків і кредитних відсотків;
- порушення закону грошового обігу;
- війни, різні політичні події, непередбачені ситуації тощо [1].
Однак, як правило, за декілька років країна виходить з кризи, отримує нові
поштовхи до розвитку, нові виклики та можливості реалізації свого потенціалу. На
жаль, після світової економічної кризи 2008-2009 років, Україна не змогла в повній
мірі подолати наслідки цієї кризи. Як зазначає, В. Юрчишин «Україна – єдина серед
європейських країн, яка застрягла у міжкризовому просторі. Після глобальної кризи
2008-2009рр. більшості країнам вдалося відновити позитивну економічну динаміку,
Україна ж сьогодні знову потерпає від кризових проявів. Нинішня вкрай слабка
економічна динаміка України – в умовах триваючої військової агресії, поглиблення і
розширення негативних тенденцій в економіці, низького рівня довіри до системи
державного управління, високої корупції, слабкої фінансової дисципліни,
незадовільної інвестиційної привабливості та надмірного боргового навантаження –
вказує на утримання «переддефолтних» ризиків для України і втрату країною
достойного місця у світовій економіці» [2].
Все це негативно впливає на забезпечення національної безпеки та економічної
безпеки зокрема. Так, країна, яка має слабкий розвиток економічної системи, не має
можливості розвиватися за рахунок внутрішніх резервів та стає заручником зовнішніх
обставин.Сьогодні наша держава, на жаль,нарощує зовнішні борги міжнародним
організаціям. Зокрема, за даними Міністерства фінансів, станом на 30.06.2018 р.
Україна має валовий зовнішній борг у розмірі 113 751,0 млн. дол. [3]. Для наочності
наведемо порівняльні дані динаміки валового зовнішнього боргу України та її ВВП.
Таблиця 1
Динаміка валового зовнішнього боргу і ВВП України з 2006
по 2018 рр. (млн. дол. США)
Період
на 31.12.2011
на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015
на 31.12.2016
на 31.12.2017
на 30.06.2018
Джерело: [3]
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Валовий зовнішній борг
(ВЗБ)
126 236
135 065
142 079
126 308
118 729
113 518
116 578
113 751

Рік
за 2011
за 2012
за 2013
за 2014
за 2015
за 2016
за 2017
за 2018

Валовий внутрішній
продукт (ВВП)
163 160
175 781
183 310
131 805
90 615
93 270
112 154
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Тобто, очевидним є факт, що станом на 2017 рік валовий внутрішній продукт
України є меншим, ніж валовий зовнішній борг. На думку деяких науковців, зокрема
Т. Вахненко, зовнішні позики, що мають тривалі терміни повернення коштів, стають
значним джерелом фінансування інвестиційної діяльності в економіці України [4, с.
17]. Однак, вважаємо, що від зовнішніх позик є низка негативних
моментів.Погоджуємося з думкою Подвисоцького Ю. А., який зазначає, що
«зростання обсягів іноземних позик призводить до збільшення пов’язаних із даним
процесом фінансових ризиків: валютних, фінансових, політичних. Зокрема саме
наявність значної зовнішньої заборгованості банківського сектору, яку потрібно
регулярно обслуговувати, та неможливість отримувати нові кредити в умовах
фінансової кризи спричинили дефіцит долара США на міжбанківському валютному
ринку й значну девальвацію національної грошової одиниці» [5]. Тому, в першу чергу,
необхідно мобілізувати внутрішні джерела для інвестицій у національну економіку, а
також створити загальні економічні умови для їх ефективного використання [4, с. 24].
Отже, в економічній системі є тісна взаємозалежність понять економічної кризи
та економічної безпеки. Оскільки кризи загалом негативно впливають на всі сфери
економічного життя в країні (розглянуто приклад зростання зовнішнього боргу),
суттєво знижується рівень забезпечення економічної безпеки держави. Вважаємо, що
в
сучасних
умовах
необхідно
розробити
систему
профілактики
та
протидіїекономічних кризам на державному рівні.
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У сучасному суспільстві все більше посилюються процеси, спрямовані проти
гендерної сегрегації. Історія не стоїть на місці. У всі віки, вона, знаходячи перемоги і
поразки в війнах, підносить мужніх людей, які сміливо боролися за свою справу.
Значну частку цих людей посідають жінки. Їм набагато складніше вижити на війні,
адже на їх тендітні плечі падає стільки труднощів і перешкод: жахливий холод,
невміння володіти зброєю і незнання тактики боїв, складності в пристосуванні до
нових умов. Навіть в самій сутичці з противником жінка фізично слабша чоловіка. У
противагу цьому, жінка має величезну перевагу-силу духу, бо потрібно бути воістину
сміливою і любити щось або когось настільки сильно, щоб піти битися на жахливу
війну. Яскравим прикладом прояву войовничості і моральної сили є багатьом відома
Жанна Д'Арк. Вона була радником короля Карла і, за легендою, вміла чути голоси
святих, які вказували їй правильність дій щодо захисту Францію від ворога. Ставши
на чолі французької армії, їй вдалося знищити своїх ворогів- англійців, крім того, під
її керівництвом війська стали сильнішими, що приводило їх до беззастережних
перемог. У минулому маленька беззахисна дівчина домоглася того, щоб в неї
повірили, надихнула людей, дала їм надію на світле майбутнє.
У 1854 році, коли Кримська війна дійшла до Севастополя, великий внесок в
порятунок поранених зробила Дарина Михайлова (Севастопольська). Не маючи
медичної освіти, але володіючи гарячим серцем і рвучкими амбіціями, приклавши всі
свої зусилля, вона, не звертаючи увагу на національність, лікувала поранених і
виводила з поля бою. Дівчина була ангелом хранителем, який, з'явившись, осявав
солдат світлом, даючи тим самим надію на порятунок і сили йти вперед [1].За часів
Другої світової війни жінці доводилося бути розвідником, снайпером, льотчиком,
танкістом, брати участь в партизанських рухах. Близько 90 жінок були нагороджені
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званням Героя Радянського Союзу.Навіть в шкільній програмі, коли мова йде про
Другу світову війну, увага приділяється жіночим особистостям, що ввійшли в історію
як радянські войовниці. Серед них офіцер-снайпер Людмила Павличенко, яка
позбавила життя 309 німців. Герой Радянського Союзу, серед жінок вона була
найуспішнішим снайпером.Але першою жінкою-володаркою звання Герой
Радянського Союзу була Зоя Космодем'янська, котра отримала цю нагороду за успішне
виконання завдання по знищенню ворожих об’єктів. Вона виявила себе самовідданою і
сміливою дівчиною, в діях якої не було боязкості. Навіть потрапивши в полон, під
тягарем тортур, вона не зрадила своїх братів по зброї, з високо піднятою головою вона
прийняла смерть, а їй було всього 18 років. Будучи за крок від смерті, Зоя закликала
боротися за батьківщину і ні в якому разі не опускати руки [2]. В ті ж роки існував
підрозділ жінок-льотчиків - 46-й Гвардійський бомбардувальний Таманський полк,
який в народі називали «Нічні ластівки», і про які навіть зняли серіал з такою ж
назвою. Цим дівчатам також було по 18-20 років, а вони змушували своїх ворогів
боятися їх та захоплюватися їх майстерністю польотів.Цих дівчат за свої подвиги
також нагороджено орденом Червоного Прапора і орденом Суворова 3 ступеня.
Льотчиця-винищувач, двадцятиоднорічна Лідія Литвяк, яка воювала на тій
війні лише рік, показала найкращі результати в своїй справі. Незважаючи на жахливі
навколишні обставини, вона намагалася залишатися красивою та чарівною жінкою, і
попросила зобразити білу лілію на своєму бойовому літаку. Через це її прозвали
«Білій лілією Сталінграда». Лідія була Героєм Радянського Союзу, володаркою
ордена Леніна, ордена Червоного Прапора, ордена Червоної Зірки, ордена
Вітчизняної війни 1 ступеня. Всі її нагороди говорять все самі за себе, адже вона
дійсно була дуже вмілою і вольовою дівчиною.
Інша жінка, Мотрона Вільська мала лише 24 роки, коли вона і ще дві дівчини
врятували від ворога близько 3 тис. дітей, разом з якими їм слід було подолати важкий і
виснажливий шлях в 200 км по лісах і знищених ворогом територіях. Всі були голодні,
налякані, не було сил рухатися далі, їх переслідували атаки з повітря, пекельна спека і
жахливий запах померлих солдат, що призводило дітей в шок. Саме завдяки стійкості
духу і спрямованості Мотрони дітей вдалося привести в безпечне місце. За свої зусилля і
вірність радянському народові вона посмертно знайшла звання Героя Радянського
Союзу, та нагороджена орденом Бойового Червоного Прапора [3].
Війна змусила стати розвідницею-радисткою Віру Андріанівну, двадцятирічну
вчительку молодших класів. Без парашута вона зістрибнула з літака на територію ворога
і приступила до поставленого завдання: розвідувала інформацію і здійснювала диверсії,
чим значно допомогла радянській армії просунутися вперед. На фронті вона змогла
протриматися близько півроку, тому що врятуватися від ворога їй не вдалося. Посмертно
вона отримала медаль «За відвагу» [4].Дівчатам, які зустрілися в жахливі воєнні часи і
об'єдналися заради однієї мети, присвячено твір А. Васильєва «А зорі тут тихі».
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Незважаючи ні на що, вони виконали даний їм наказ ціною свого життя. Вони будуть
еталоном жіночої мужності, який повинен викликати у людей патріотизм і прагнення
здійснювати благородні вчинки. С. Олексійович зібрав у своїй книзі «У війни не жіноче
обличчя» спогади жінок, які пройшли війну. Щоб отримати хоч найменший шанс на
життя в рідній вільній країні, заради свого майбутнього і майбутнього своїх дітей їм
доводилося брати в руки зброю і вбивати ворогів. Але їм, цим мужнім жінкам, довелось
винести безліч горя, болю, страждань, душевних і фізичних ран [5].
Всі вищезгадані ситуації і факти говорять про одне й найголовніше: жінкам є
місце на війні, так як багато хто з них виявляються на війні більш пристосованими та
витривалішими. Володіючи дуже стійкою силою духу, за свої мужні і благородні
вчинки вони заслуговують всесвітнього визнання, а історія повинна пам'ятати і
славити своїх героїв. Ці жінки відвоювали наше майбутнє і дали право на життя
новим поколінням. Не секрет, що, коли мова йде про жінку, відразу звичайно
виникають асоціації зі словами «ніжність», «слабкість», «крихкість», «чутливість»,
«вразливість»? Адже насправді, вищезгадані факти свідчать про протилежне. Завжди
вважалося, що війна і жінка - несумісні. Коли приходить така ситуація, то права на
вибір немає. Війна стосується як чоловіків, так і жінок, і ігнорувати унікальні жіночі
якості, здатні сприяти отриманню значного успіху на війні, не має жодного сенсу.
Таким чином, можна зробити висновок, що до числа особистісних якостей, що
визначають жінку в ролі військовослужбовців, слід віднести:а) якості, що впливають на
реалізацію функцій мотиваційного компонента військовослужбовця : загальна
активність (вироблення цілей і стратегії їх досягнення у військово-соціальному
просторі), мотивація досягнення, мотивація уникнення; вони виступають для
військовослужбовця своєрідним мотиваційним фундаментом досягнення мети;б) якості,
що впливають на реалізацію функцій когнітивного компонента військовослужбовця:
характер оцінки гендерної ідентифікації (фіксація приналежності до статі), що дозволяє
військовослужбовцю усвідомлено визначити свою статеву приналежність, сформувати
погляд на себе, своє становище, інших з точки зору віднесення, приналежності до
статі;в) якості, що впливають на реалізацію поведінкового компонента: домінантність
(прагнення до самостійності, схильність до незалежності), відомість (невміння
відстоювати свою точку зору, підпорядкування чужої думки) - обумовлено характером
ситуацій, пов'язаних з наявністю в них необхідності діяти рішуче при відстоюванні
своєї думки;г) якості військовослужбовця, що впливають на реалізацію емоційного
компонента: багатство і яскравість емоційних проявів (природність і невимушеність
поведінки, наявність живих, тріпотливих емоцій).
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Національний брендинг є особливо дієвим інструментом впливу на
конкурентоспроможність країни, адже позитивне сприйняття країни може привабити
більшу кількість інвестиційних потоків. Успішність національного брендингу
безпосередньо впливає на забезпечення стійкого й привабливого іміджу, залучення
зовнішніх інвестицій, нарощування господарського потенціалу, трансляцію
регіональних досягнень та ініціатив.
У 1996 році вперше запропонував використовувати поняття національний
брендинг як елемент економічного маркетингу Британський учений С.Анхольт [1].
Він увів поняття «брендинг країни» (Nation Branding) та спільно з компанією Global
Marketing Insight застосував новий критерій для визначення репутації країни –
вартість її бренда. Система оцінювання брендів країн зручна тим, що наочно
демонструє, наскільки репутація країни впливає на розвиток національної економіки.
Таким чином, іміджеві вимірювання державних брендів можуть використовуватися
як інструменти у глобальній конкуренції.
Серед перших дослідників, які займалися проблемою національного брендингу
були Філіп Котлер, який досліджує цей феномен, як форму маркетингу територій,
Саймон Анхольт, який розглядає бренд як конкурентну ідентичність країни, Кейт
Дінні, яка вивчає безпосередньо національний брендинг, Еван Поттер, який аналізує
бренд країни з перспектив публічної дипломатії, Джозеф Най, який створив
концепцію м’якої сили, що постає передумовою розвинення брендів країн, та інші.
На формування поняття національний брендинг значно вплинули принципи
територіального маркетингу, який протягом останнього століття свідомо та
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систематично використовували найбільш розвинуті країни. Під час згадування назви
держави (бренда країни) відразу ж виникають асоціації щодо цієї країни. Наприклад,
Японія – це високотехнологічний бренд, Голландія – високоякісний сир, Франція –
бренд високої моди та вишуканого смаку, Швейцарія – «світовий сейф», Австрія –
країна музики, Данія – «країна казок» тощо [2].
Зафіксувати динаміку розвитку брендів країн та виявити їхню впливовість на
ефективність дозволяють щорічні міжнародні рейтинги національних брендів,
зокрема дослідження Індексу бренда країни (Nation Brand Index – NBI) та Індексу
бренда міста (City Brand Index – CBI) з метою визначення того, як жителі різних
країн світу оцінюють країни, міста й регіони. Сила та якість «іміджу бренду» кожної
окремої країни оцінюється за шістьма параметрами – шестикутник С. Анхольта:
залучення інвестицій та мігрантів; розвиток туризму; експорт брендів; зовнішня
політика; презентація культурних надбань; люди, репутація населення. Участь у
рейтингах дозволяє країнам виявити за допомогою основних методик свої цінності,
унікальні риси, базові стереотипи. Основні підходи до оцінки національних брендів
зведено до табл.1.
Таблиця 1
Методологія оцінки брендів країн
Модель
Індекс
національних
брендів
Топ-100
найцінніших
країн брендів
Рейтинг брендів
країн
Country Rep Trak

Дослідницька
компанія

Методика дослідження

Саймон Акхольт
та компанія Gfk

Якісні онлайн-дослідження дослідницьких преференцій
споживачів щодо брендів країн

Brand Finance plc
The Bloom
Consulting
Інститут
репутації

Дослідження сили та цінності брендів шляхом визначення
роялті брендів, надає різного роду консультації по розробці
стратегій з розвитку бренду
Застосування статистичного моделювання для
вимірювання економічного розвитку країни
Вимірювання зв’язку між репутаціями країн та їхніми
економічними результатами, аналіз сприйняття країни
стейкхолдерами шляхом онлайн-інтерв’ю

За результатами дослідження наприклад Brand Finance у 2016 році перший
десяток найдорожчих національних брендів мав наступний вигляд: перше місце
займає США, випередивши Китай та Німеччину, які на другому та третьому місці
відповідно. Окрім лідерів у десятці найдорожчих опинилися національні бренди
Великобританії, Японії, Франції, Індії, Канади, Італії та Австрії. Національний бренд
України у рейтингу займає «не ключові» місця, у 2016 році вона розміщувалася на 68
місці у списку та стала першою у рейтингу країн із найгіршою динамікою розвитку
національного бренду. Вартість українського бренду знизилась з 80 мільярдів доларів
до 44 мільярдів, тобто на 45% [3].
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Національний та регіональний брендинг – досить нове для України явище.
Однак потенціал розвитку цього напряму доволі великий. Певні успіхи зі створення
національного бренду вже зроблено як на загальнодержавному рівні, так і в
масштабах окремих територій.
Деякі кроки у напрямі формування національного брендингу України були
розроблені під час підготовки Євро-2012 та Євробачення-2017. З метою створення
сприятливого іміджу України слід провести кампанію з формування національного
брендингу, яка дозволить не тільки поліпшити образ держави, але і зробити його
привабливим за рахунок конкретно включених заходів. Основні напрями даної
компанії повинні бути направлені на шість основних сфер, відображених у
шестикутнику С. Анхольта. Однак розуміючи труднощі поліпшення іміджу України в
сфері зовнішньої і внутрішньої політики, основними напрямками національного
брендингу могли б стати: створення позитивного інвестиційного клімату та прозорої
податкової системи (для притоку бізнесу та інвестицій), розвиток новітньої
інфраструктури (для забезпечення притоку туристів до країни); забезпечення прав
людини і свободи слова (для позиціонування України як безпечної демократичної
цивілізованої
держави), стимулювання та пропаганда вітчизняної культури,
створення системи сучасної освіти та науки (для стимулювання професійних та
молодіжних обмінів).
Список використаних джерел:
1. Аnholt S. Competitive Identity. The new Brand Management for nations, Сities
and Regions / Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. - 160 р.
2. Люльчак З.С. Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних
подій/ З.С. Люльчак, А.А. Ліпенцев, Ю.І. Галущак // Логістика: зб.наук.праць. - Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С.127-136.
3. Brand Finance. The annual report on the world’s most Valuable nation brands,
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ENVIRONMENTAL-ECONOMIC FACTORSOFRESPONSIBLE WASTE
MANAGEMENT
Kodzhebash A.P.,
Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
Коджебаш А.П.,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
м. Одеса, Україна
Відходи виробництва і споживання негативно впливають на якість життя
населення через їх потрапляння та забруднення навколишнього природного
середовища[1, с. 34]. Для того щоб посилити мотиваційну складову при управлінні
відходами, передусім аналізуються та приймаються відповідальні рішення в тих
ситуаціях, де можна не тільки зменшити деструктивний екологічний вплив відходів, а
й одержати економічну вигоду. Тобто при більш широкому розумінні йдеться про
еколого-економічні чинники управління відходами.Слід зазначити, що екологоекономічна тематика, зокрема, пов’язана з проблемою відходів, досить поширена в
науковій галузі економіки природокористування та охорони навколишнього
середовища; зокрема, в роботах [2; 3]. Розглядаються при цьому й інші чинники крім
зазначених, або ж узагалі застосовується інших підхід до дослідження розвитку
економіки відходів, зокрема, “просторові чинники” в роботі [4]. Проте, в нашому
розумінні, якщо надати конкретного змісту такому означенню як “екологоекономічний”чинник, то, передусім, слід розрізняти окремо екологічні та економічні
та окремо поєднані еколого-економічні чинники, з наданням переваги останнім. І саме
заходи, в яких передбачається одержання і екологічно релевантних позитивних
результатів, і економічного ефекту, тобто еколого-економічної ефективності
управління відходами, пов’язані з поняттям відповідальності. Таке твердження
виходить із того, що в поєднанні екологічних і економічних чинників ми досягаємо
найвищого значення показника якості життя соціуму.
Зрозуміло, що в інноваційно-технологічному плані сфера управління відходами
намагається сприяти створенню нових мало- та безвідходних технологій. Та, на жаль,
сучасне суспільство, наука й економіка поки що не тільки не здатні в більшості
галузей створити такі технології, а й організувати процеси поводження з відходами,
зокрема, їх рециклінг. При цьому використання відходів у якості вторинних
матеріальних ресурсів дозволяє, зокрема[1, с. 34]:
–
здійснювати економію основної сировини;
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–
запобігати забрудненню природи;
–
збільшувати обсяги виробництва;
– розвивати виробництво нових товарів, як для окремого підприємства, так і
для ринку тощо.
При цьому за способом використання відходів як вторинної сировини їх
розділяють[1, с. 42] на чотири групи:
– відходи як вторинна сировина, що використовується в якостідобавки чи
повного замінника первинної сировини і матеріалів(окремі види відходів пластмас і
металів, макулатури, будівельних матеріалів тощо);
– відходи як вихідний продукт для виробництва вторинної сировини,
призначеної для використання частково абоповністю замість первинної сировини
(наприклад, виробництво макулатурної маси з відходів паперу ікартону для
використання замість целюлози у виробництві паперуі картону);
– відходи як сировиначи матеріал, які можуть бутивикористані в іншому
технологічному циклі (наприклад, активне вугілля, яке відпрацювало себев якості
адсорбентуувиробництві вінілхлориду може бути використане для очищення газів
відртуті);
– відходи як сировиначи матеріал, які характеризуютьсяпринципово новими
властивостями, відсутніми у первинноїсировини (наприклад, зола теплових
електростанцій може бутивикористана в ряді випадків замість цементу).
Отже, одним із найбільш складних завдань екологічної політики та практичної
еколого-економічної управлінської діяльності єскорочення обсягів утворення відходів
та збільшення обсягів їх повторного використання. Про відповідальність у цьому
розумінні може йтися тільки в тому випадку, якщо особи, що приймають управлінські
рішення, проведуть аналіз і детально розглянуть усі можливі альтернативи поєднання
екологічного та економічного чинників управління відходами.
Список використаних джерел:
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потребления: Справочное издание / Под ред. Б. Б. Бобовича. Москва: “Интермет
Инжиниринг“, 2000, 496 с.
2. Бурлакова І. М., Терещенко І. В., Шевцов С. В. Еколого-економічні аспекти
розв’язання проблем поводження з відходами на регіональному рівні (на прикладі
Сумської області) // Механізм регулювання економіки, 2001, №3, С. 183-187.
3. Горобець О. В. Еколого-економічна класифікація відходів особистих
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розвиток економіки, 2013, №4, С. 202-205.
4. D’Amato A., Managi S., Mazzanti M. Economics of waste management and
disposal: decoupling, policy enforcement and spatial factors // Environmental economics
and policy studies, 2012, Vol. 14, Issue 4, pp. 323-325.
107

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

MONITORING OF INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF
AGRICULTURAL PRODUCTION:REGIONAL ASPECT
Alina Sakun,
Ph. D.. associate Professor of accounting and audit
Kherson state agrarian University
Marchuk Larisa,
lecturer at the Department of Economics and management
Odessa state Academy of technical regulation and product quality
МОНІТОРІНГ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО
ВИРОБНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Сакун Аліна Жоржовна,
к.е.н.. доцент кафедри обліку і аудиту
Херсонський державний аграрний університет
Марчук Лариса Леонідівна,
викладач кафедри економіки та управління
Одеська державна академія технічного регулювання та якості продукції
В умовах стратегічної невизначеності щодо організаційно-інформаційного
забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва важливу позитивну роль у
комплексній оцінці економічної безпеки аграрного виробництва відіграють
індикатори економічної безпеки аграрного виробництва як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівнях.[1] У загальному вигляді індикатори, що
використовуються для оцінки ефективності регуляторної політики щодо
організаційно-інформаційного
забезпечення економічної безпеки аграрного
виробництва в регіоні як частини соціально-економічної політики держави в цілому,
можна поділити на декілька груп: індикатори раціональності регуляторної політики
держави та аграрного виробництва зокрема; інституційні індикатори визначення
ефективності регуляторної політики щодо забезпечення економічної безпеки
аграрного виробництва, які в сукупності є складовою частиною системного аналізу
компонентів регуляторної політики з використанням синергетично-системного
підходу.[2]
Враховуючи те, що сьогодні в Україні не існує комплексних методів оцінки
ефективності впливу регуляторної політики як на окрему галузь національної
економіки, так і в регіональному розрізі, а також на відсутність системи моніторингу
процесів впливу держави на аграрне виробництво, пропонуємо оцінювати
результативність регуляторної політики щодо забезпечення економічної безпеки
аграрного виробництва за двома напрямами: 1) оцінка якості прийнятих державних
рішень (передбачає аналіз реалістичності кожного з них, політичних і соціальноекономічних причин допущених відхилень, відповідних наслідків розбіжностей між
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намірами та їх виконанням); 2) кількісний аналіз рівня регуляторної політики щодо
забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва. [3]. Його можливо
реалізувати через розробку системи часткових і узагальнюючих показників оцінки,
тобто показників, які характеризують кількісний вплив, і способів державного впливу
на соціально-економічні процеси в аграрному виробництві. Це дасть можливість
визначити переважаючі методи і способи впливу державних органів на економічні
процеси в аграрному виробництві у вартісному вираженні. Кількісні показники
дозволять обґрунтувати роль і значення різних інструментів регуляторної політики
(таких, як податки, кредити, дотації, інвестиції) в реалізації основної мети держави –
забезпечення нормативно-правової бази. Такі індикатори характеризують загальну
зміну регуляторної політики у аграрному виробництві, які дозволяють порівняти
обсяги витрат держави на підтримку і регулювання аграрного виробництва з
найважливішими макроекономічними показниками та загальними витратами бюджету
країни.[4]
Постійне зміцнення факторів, які загрожують економічній безпеці аграрного
виробництва та зумовлюють його депресивний розвиток, порушує питання
налагодження системи моніторингу стану й динаміки розвитку організаційноінформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва з метою
завчасного попередження небезпеки і формування необхідних заходів захисту чи
протидії.
До основних цілей моніторингу забезпечення економічної безпеки аграрного
виробництва варто віднести:
оцінку стану і динаміки розвитку аграрного
виробництва в Україні; виявлення деструктивних тенденцій у процесі соціальноекономічного розвитку аграрного виробництва; визначення причин, джерел,
характеру, інтенсивності впливу загрозливих факторів на розвиток аграрного
виробництва в Україні; прогнозування наслідків впливу загроз як на функціонування
аграрного виробництва; системно-аналітичне вивчення ситуації, яка склалась, і
тенденцій її розвитку; розробка превентивних заходів щодо уникнення загроз
економічній безпеці.
Моніторинг має бути результатом взаємодії усіх зацікавлених інститутів. При
проведенні
моніторингу
варто
дотримуватись
принципу
безперервності
спостереження за станом об'єкта моніторингу з урахуванням фактичного стану і
тенденцій його розвитку.
Об'єктом системи організаційно-інформаційного забезпечення економічної
безпеки аграрного виробництва виступає стабільний стан господарюючого суб’єкта в
поточному і перспективному періодах. Саме від об'єкта захисту багато в чому
залежать
основні
характеристики
системи
організаційно-інформаційного
забезпечення економічної безпеки. Адже
об'єкт захисту є складним і
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багатоаспектним, тому ефективне забезпечення економічної безпеки повинне
базуватись на комплексному підході до регулювання цього процесу.
Механізми організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки
аграрного виробництва встановлюються у відповідних нормативно-правових актах,
які визначають умови функціонування економіки країни та її окремих галузей, а також
забезпечуються фінансовими ресурсами з державного і місцевих бюджетів.
Заходи і механізми, що забезпечують економічну безпеку аграрного
виробництва, спрямовані на надійне попередження внутрішніх і зовнішніх загроз для
економічної безпеки аграрного сектору і повинні розроблятись одночасно з
державними прогнозами соціально-економічного розвитку країни.
Список використаних джерел:
1.
Гришова, І.Ю, Федоркін Д.В. (2017). Концeптуaльний пiдхiд щодо
державного управління eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництва. Наукові
записки Інституту законодавства Верховної Ради України, (6), 161-167.
Retrievedізhttps://instzak.com/index.php/journal/article/view/53
2.
Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L. The asymmetry of the resource
configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness .The Scientific
Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2017. – №2. –
Р.128-133.
3.
GryshovaI. Yu., ShestakovskaT. L. The asymmetry of the resource
configuration and its destructive impacton the capitalization of agribusiness// Наукові
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. – №2. – С.128-134
4.
Gryshova, I. Yu.,O. V. Mityay, T. M. Gnatyeva Competitiveness of
agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere
[Текст] // Українськийжурналприкладноїекономіки. – 2016. – Том 1. – № 2. – С. 25-35.
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ANALYSIS OF ENERGY-ECONOMIC EFFICIENCY OF ENERGY SUPPLY
SYSTEMS WITH COGENERATION HEAT PUMP INSTALLATIONS
IN INDUSTRY AND MUNICIPAL HEAT POWER BRANCHOF UKRAINE
Ostapenko Оlga P.,
Candidate of Engineering Sciences, Ph. D, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Heat Power Engineering
Portnov Viktor M.,
Applicant of educational degree "master",
Vinnytsia National Technical University,
Vinnytsia, Ukraine
АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КОГЕНЕРАЦІЙНО-ТЕПЛОНАСОСНИМИ
УСТАНОВКАМИ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІЙ
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ
Остапенко О. П.,
к. т. н., доцент,
доцент кафедри теплоенергетики
Портнов В. М.,
здобувач освітнього ступеня «магістр»,
Вінницький національний технічний університет,
м. Вінниця, Україна
Introduction.Considerable potential of possible economy of fuel and energy
resources as a result of application of energy supply systems (ESS) with cogeneration
heat pump installation (CHPI) in Ukraine and ecological advantages promote the
introduction of ESS with CHPI in industry and municipal energy sector of Ukraine.
Economic efficiency and recoupment of ESS with CHPI with the drive from gas-piston
engine does not depend on the cost of electric energy but it depends only on the cost of
fuel. At the energy market of Ukraine there exists considerable price difference for
natural gas for industrial enterprises and enterprises of municipal heat power branch.
This causes considerable difference concerning economic efficiency as a result of
introduction of ESS with CHPI in industry and municipal heat power branch and
necessity to realize such assessment.
Aim of the research is the analysis of energy-economic efficiency of ESS with CHPI
in industry and municipal heat power branch of Ukraine, aimed at determination of optimal
energy-economic conditions of ESS and CHPI application in the systems of heat and energy
supply of industrial enterprises and enterprises of municipal heat power industry.
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Presentation of the material.In recent years a number of papers [1 – 6] was devoted
to the problems, studying energy and economic efficiency of ESS with CHPI. In the
research [3] it is suggested to perform the comprehensive assessment of ESS energyeconomic efficiency by complex generalized dimensionless criterion of energy-economic
efficiency:
( E )  ( E ESS ) i
E i
.ec.
,
(1)
К en
 (1  )  K PSH    K CHPI  SH i
ESS  К ESS 
( E SH ) i
( E SH ) i
where

КESS – is complex dimensionless criterion of energy efficiency of ESS with

CHPI from [1 – 5], Е i – is economic efficiency of ESS with CHPI for і-th operation mode
of ESS,

ЕSH і – are operation costs for і-th operation mode of the substituted source of

heat (SH), β – is share of CHPI loading within the frame of ESS from [1 – 5];

КPSH – is

dimensionless criterion of energy efficiency of peak source of heat (PSH) within ESS from
[1 – 5],

КСHPI – is dimensionless criterion of energy efficiency of CHPI within ESS from

[1 – 5],

ЕESSі

– are operation costs for і-th operation mode of ESS. As it is noted in

studies [3 – 4], energy efficient and economically substantiated operation modes of ESS
with CHPI will be provided on conditions of:

КCHPI > 1,1 and Еi

.ec.
> 0 and Кen
ESS > 1. In

.ec.
research [4] it is determined that the greater is the value of Кen
ESS index, the more energy

efficient, economically efficient and competitive ESS with CHPI will be.
From [6]show the results of complex assessment of energy-economic efficiency of
ESS with CHPI, using the heat of surface waters, in industry and municipal heat power
branch of Ukraine. Table 1show the results of assessment of economic efficiency of ESS
with CHPI with thermal capacity 1 MW, using the heat of surface waters, in industry and
municipal heat power branch of Ukraine.
Table 1
Results of assessment of economic efficiency of ESS with CHPI with thermal capacity
1 MW, using the heat of surface waters, in industry and municipal heat power branch
of Ukraine
Share of CHPI loading
in ESS β
0,125
0,25
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
112

Economic efficiency of ESS with CHPI Е i , mil. Hrs/yr
Municipal heat power industry
Industry
0,655
0,902
1,309
1,804
1,634
2,252
1,958
2,699
2,345
3,232
2,732
3,765
3,214
4,430
3,697
5,095
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Conclusions.The results of the research of energy-economic efficiency of ESS with
CHPI (on example of CHPI, using the heat of surface waters) are presented in the given
research; they enable to provide the substantiated determination of energy efficient and
economically efficient operation modes of ESS with CHPI in industry and municipal heat
power branch of Ukraine, on conditions of:

КCHPI > 1,1 and Еi

en.ec.

> 0 and КESS > 1. The

approach, suggested in the given paper, enabled to provide the substantiated definition of
energy efficient and economically efficient operation modes of ESS with CHPI, using
different low-temperature sources of heat, in industry and municipal heat power branchof
Ukraine.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF EVALUATING OF COMMERCIAL
PREMISES LOCATED IN THE BUILDING OF ARCHITECTURAL
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Department of cadastre of territories
Lviv Polytechnic National University
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ, РОЗТАШОВАНИХ В БУДІВЛІ ПАМ’ЯТКИ
АРХІТЕКТУРИ
Калиніченко Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри кадастру територій,
Національний університет «Львівська політехніка»
Однією з умов інвестиційної привабливості країни, регіону, міста є наявність на
території пам’яток архітектури. Проте, недосконалість законодавства України у сфері
охорони об’єктів культурної спадщини, відсутність чітких регламентованих норм
щодо їх адекватної оцінки зменшують ймовірність отримання інвестицій.
Пам’ятки архітектури є в першу чергу об’єктами нерухомості, проте, вони
відрізняються від інших об’єктів нерухомості не лише історичною цінністю,
конструктивними, архітектурно-планувальними рішеннями, а і особливістю
приватизації та використання. Статус пам’ятки архітектури є набагато вищим, ніж у
звичайних будівель і споруд. Методикою [1] регламентовано застосування у процесі
визначення вартості пам’яток архітектури коефіцієнту, що враховує її культурну
цінність.
Відзначимо, що коефіцієнт культурної цінності є комплексним показником, до
складу якого входять ряд цінностей, кожна з яких визначається
на основі певних критеріїв, притаманних лише даному виду цінності.
Вартість будівель-пам’яток складається з двох складових, зображених на рис. 1.
Зображені на рис. 1 нематеріальні носії підвищують споживчі властивості
пам’ятки архітектури порівняно зі звичайними об’єктами нерухомості. Вони повинні
перш за все враховуватися при оцінці. Одночасно необхідно враховувати матеріальні
чинники, важливі для покупця (інвестора) або користувача, зокрема ступінь зносу і
наявність сервітутів. Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що
специфіка оцінки пам’яток полягає у ранжируванні, аналізуванні та подальшому
врахуванні факторів, що впливають на вартість.

114

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

ВАРТІСТЬ БУДІВЛІ-ПАМ’ЯТКИ

Матеріальний носій

Сучасна теорія
бухгалтерського обліку не в
змозі пояснити нові об’єкти
спостереження (інновації,
людський капітал і т.д.)

Нематеріальний носій

Розробка МСФЗ здійснюється з ігноруванням
здобутків економічної і облікової теорій

Рис. 1. Складові вартості будівлі – пам’ятки архітектури
Усі ціноутворюючі фактори можна розбити на дві окремих групи – фактори, що
призводять до підвищення вартості будівлі-пам’ятки і фактори, що призводять до
зменшення її вартості. За результатами дослідження цих факторів у контексті
застосування різних методичних підходів до оцінки пам’яток архітектури виявлено
низку суперечностей. Зокрема:
1. Витратний підхід. Чим більшу історичну цінність має пам’ятка архітектури, тим
вона дорожча. Проте, чим більший вік будівлі-пам’ятки, тим вищий відсоток зношення;
тим дорожчі і складніші (суворо регламентовані)технології реставраційних робіт, тим
вищі витрати на ремонт і обслуговування, тим дорожчі експертизи, тобто вартість
будівлі-пам’ятки зменшується. Окремо відзначимо, що за допомогою витратного
підходу найчастіше визначається вартість відтворення об’єкту культурної спадщини, яка
дорівнює кошторисній вартості будівництва нового об’єкту, який буде точною копією
оцінюваної будівлі за конструктивними ознаками. Така оцінка носить досить умовний
характер, оскільки визначити вартість матеріалів і технології будівництва, які існували за
часів спорудження будівлі-пам’ятки у більшості випадків неможливо.
2. Дохідний та порівняльний підходи. Чим вища культурна цінність будівліпам’ятки, тим більша престижність і, відповідно, тим вищі доходи від її використання
і вища її вартість. Проте, тим більше обмежень при її використанні передбачено
охоронним договором (наприклад: утримання в належному стані, заборона
розміщення реклами на фасаді, заборона перепланування та ін.), які зменшують
вартість оцінюваної будівлі.
3. Порівняльний підхід.На сьогодні ринок нерухомих пам’яток архітектури ще
не сформовано, що спричинює неможливість ефективного застосування
порівняльного підходу. Проте, у Львові станом на 16.09.2018 р. налічувалося більше
1000 будівель-пам’яток, які належать до фонової забудови міста [2].
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Фактів продажу комерційних приміщень, розташованих на першому поверсі
таких будівель достатньо для застосування порівняльного підходу.При цьому,
незважаючи на суттєві обмеження у використанні, попит на комерційні приміщення,
розташовані у будівлях-пам’ятках м. Львова суттєво перевищує пропозицію.
Додатково зауважимо, що ціни на комерційні приміщення досить різні і
безпосередньо залежать від місця розташування будівель-пам’яток.
Нами було проаналізовано ціни на комерційні приміщення (магазини, офіси,
аптеки, студії, перукарні та ін.), розташовані у будівлях-пам’ятках у різних районах м.
Львова, результати аналізування зображено на рис. 2.
3000

2600

2500
2000
1300

1500

1000

1000
500
0

200

100

900

800

600
200

1300

100

200

180

100

300
60

Мінімальна
ціна, грн./м2
Максимальн
а ціна,
грн./м2

Рис. 2. Ціни на нежитлові приміщення (магазини, офіси, аптеки, студії,
перукарні та ін.) у різних районах м. Львова
Як видно з рис 2, у центральній частині міста ціни найвищі.
На підставі практичного досвіду зауважимо, що застосування згідно з
Методикою [1]інтегрального коефіцієнту, що враховує цінність пам’ятки, не впливає
на остаточне значення вартості комерційних приміщень, розташованих у будівляхпам’ятках. Результати, отримані за допомогою витратного підходу, є найнижчими.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ
РЕЗУЛЬТАТОМ
Жмурко Т. О.,
аспірант кафедри управління фінансовими послугами,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна
Моделювання є основним методом дослідження в усіх сферах знань і науково
обґрунтованим
способом
оцінки
характеристик
складних
систем,
що
використовуються для розробки і реалізації управлінських рішень.
Модель
управління
фінансово-економічним
результатом
суб'єкта
господарювання являє собою сукупність фінансово-правових та організаційнотехнічних механізмів та прийомів прогнозування, планування та контролю затрат та
доходів підприємства з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня
рентабельності діяльності у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших
цілей, визначених корпоративною стратегією [3Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].
Визначаючи поняття управління фінансово-економічним результатом,
необхідно чітко усвідомлювати, що прибуток не є безпосереднім об'єктом управління,
оскільки його абсолютна величина являється результуючим показником і
безпосередньо залежить від зміни абсолютних величини інших фінансових
показників господарської діяльності – доходів та витрат суб'єкта.
Виходячи із функціонально-організаційних особливостей та базових
характеристик моделі як складового блоку фінансового менеджменту, можна
виділити сукупність відособлених, цілісних та логічно взаємоузгоджених цілей,
зокрема: максимізація добробуту власників; максимізація ринкової вартості
підприємства; підтримання конкурентоспроможності у довгостроковому періоді;
забезпечення ліквідності підприємства та його платоспроможності; підтримання
прийнятного рівня самофінансування суб'єкта господарювання; підтримання
інвестиційної привабливості підприємства та інші цілі відповідно до визначеної мети.
З теорії оптимального регулювання відомо, що модель управління довільним
об'єктом повинна включати елементи, представлені на рис. 1(розроблено автором на
основі [2, 7]):
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Рис. 1. Елементи моделі управління
об'єктом

Рис. 2. Елементи моделі управління
підприємством

Стосовно до задачі управління підприємством, взагалі, та фінансовоекономічним результатом, зокрема, набір елементів моделі управління (рис. 2)
трансформується в систему, що зображена на рис. 2 (розроблено автором на основі [3,
4]).
Інтегральний критерій ефективності управління повинен давати можливість
оцінювати всі види організаційних перетворень, а не тільки окремі аспекти діяльності
підприємства. Це дозволяє надати всім бізнес-процесам строго цільовий характер,
зокрема, управляти результатом та, взагалі, підприємством як єдиною системою.
Також існує багато вузько спеціалізованих моделей управління фінансовоекономічним результатом. Вони представлені на рис. 3 (розроблено автором на основі
[5, 6]).
Кожна з представлених моделей базується на різних висхідних припущеннях
щодо цілей фірми, які й визначають схему управлінської поведінки фірми і процес
розробки управлінських рішень. Гармонійна організація підприємства, яка
передбачається в моделі максимізації доданої вартості, є найбільш перспективною.
Модель максимізації прибутку найкращим чином пояснює поведінку більшості
українських фірм. Хоча модель максимізації прибутку має певні недоліки, вона
дозволяє глибоко зрозуміти співвідношення між затратами й вигодами як в
короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Крім того, без прибутку
неможливо вижити в умовах конкуренції.
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Рис. 3. Моделі управління фінансовим результатом
Управління фінансово-економічних результатів є одним з важливих напрямів
діяльності і при цьому необхідною та обов’язковою умовою, що забезпечує цілісність
та синергійність підприємства як виробничої системи, бо кожна комерційна
організація, в процесі своєї діяльності, ставить за мету отримання позитивного
значення фінансово-економічних результатів. Будучи самостійним видом діяльності,
що реалізується в межах звичайної діяльності підприємства, управління
«накладається», «пронизує» решту напрямів його діяльності, забезпечуючи тим
самим як можливість їхнього безпосереднього здійснення, так і сумісну узгодженість
у реалізації загальної мети діяльності підприємства. Ключова роль управління
фінансово-економічних результатів полягає в мобілізації ресурсів підприємства на
здійснення діяльності й відповідних процесів для досягнення поставленого рівня
фінансово-економічного результату та максимізації вартості підприємства.
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СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Воронкова В.Г.,
д.філософ.н., проф.
завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами,
Запорізька державна інженерна академія,
м. Запоріжжя,Україна
Адміністративний менеджмент як наука, дисципліна, науковий напрямок і
сфера професійних інтересів розвивається в умовах глобалізації, інформаційного
суспільства, еволюції суспільства до «суспільства знань» та реформування
інституційних засад публічного управління та адміністрування. Велику роль при
цьому
набувають
синергетичні
(самоорганізаційні,)
засади
розвитку
адміністративного менеджменту як єдиного цілісного організму. Головна проблема
дослідження – розробка концепції адміністративного менеджменту на основі
синергетичних вимірів, що є недостатньо реалізованими у практиці територіальних
(управлінських) громад, використання самоорганізаційних механізмів, що можуть
привести до єдності і цілісності управлінського організму. В адміністративному
менеджменті стикаються управлінські, організаційні, фінансові, технічні,
комунікаційні, інформаційні, культурні проблеми, які вимагають негайного вішення
та підвищення культури організаційного розвитку та мислення.
Головна задача синергетичних вимірів адміністративного менеджменту – це
розробка цілісності концепції самоорганізаційних механізмів, які б сприяли
вирішенню вищеперерахованих проблем та підвищення культури адміністративного
менеджменту, в основі якої ціннісно смислові матриці публічного управління та
адміністрування, що сприяють підвищенню їх ефективності та результативності [1].
Концепція адміністративного менеджменту повинна відповідати вимогам
інформаційного суспільства, що базується на інформаційно-комунікаційних
технологіях, комунікаційній парадигмі, в основі якого вплив інформаційнокомунікаційного менеджменту на діяльність організації, щоб подолати суперечності,
що виникають в управлінні. В основі концептуальних засад адміністративного
менеджменту – саморегуляція всіх складових, дія морфологічних параметрів,
досягнення їх гомеостату (рівноваги)
та ефективність всіх функціональних
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підрозділів організації як єдиного цілого, в результаті чого спрацьовує дія механізму
саморегуляції, в основі якого закони, включаючи закони зворотного зв’язку, що
приводить до системної інтеграції. Поняття «соціальної та системної інтеграції» як
основи самоорганізаційних процесів включає характер відносин в організації, які
можуть бути гармонійними або конфліктними, тобто відносинами сумісності або
несумісності, розроблене Д.Локвудом (1964) [1, с.17-28].
Поняття системної інтеграції стосується відносин між структурними
субсистемами соціальної системи, тобто відносинами сумісності чи несумісності між
соціальними інститутами. Ці дві форми інтеграції не завжди взаємопов’язані між
собою і не приводять до формування єдиного цілого. Незважаючи на високу міру
функціональної інтеграції інститутів суспільства можуть існувати великі конфлікти
між інститутами та соціальними групами, а високоінтегровані у соціальному плані
організації можуть відрізнятися слабкою системною інтеграцією. Соціальна
інтеграція співвідноситься з людською діяльністю, а системна – зі структурою.
Cинергетичні аспекти адміністративного менеджменту – це розробка нової
методології, яка проявляється в: синтезуванні протилежних евристичних домінант і
всього процесу пізнання; розвитку своєрідного стилю наукового мислення, у якому
зливаються в одне єдине ціле дивергентні і когерентні, багатоваріантні та
альтернативні, руйнівні і конструктивні, домінуючі і флуктуаційні, формалізовані і
якісні, звичайні і девіантні особливості рухів реальних об’єктів і явищ; інтегруванні
дослідницьких підходів різних наук в єдину синергетичну методологію; якісно
новому розумінні хаосу і порядку і проблем виявлення і механізмів їх переходу один
в одного;
направленості на єдину універсалістську дослідницьку позицію і
орієнтацію подолання сучасних форм традиційних розривів між реалізмом і
номіналізмом; подоланні суперечностей сучасного наукового знання і спроби
відтворення цілісного бачення світу в інформаційному суспільстві; розширені
дослідницького поля сучасної науки адміністративного менеджменту; інтеграції
наукових і нетрадиційних засобів пізнання у пошуку загальних моментів пізнання.
Cинергетичні аспекти адміністративного менеджменту досліджують
внутрішньо системні зміни не тільки як адаптацію до змін у зовнішньому середовищі,
але й як спонтанний процес у гетерогенній системі, як колективну дію різнорідних по
природі сил, механізмів, здатних при деяких умовах і обставинам до когерентної,
узгодженої у просторі і часі дії, що має наслідком переведення системи у новий
якісний стан. В синергетиці нерівновага і незворотність розглядаються як
всезагальний імператив діяльності організації [2, с.45-47].
Саме нерівновагомість організації
розглядається джерелом розвитку.
Синергетична економіка представляє собою частину теорії економічної динаміки і
свідчить, що хаос лежить в основі будь-якої еволюційної економічної системи.
Існування хаосу ставить під сумнів точні економічні передбачення. Причиною
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істотних трансформацій (змін) у поведінці динамічних систем є незначні флуктуації.
Виникаючі у ході розвитку у синергетичній економіці інноваційні поштовхи слід
розглядати як вплив, що приводить до якісних змін системи, так як інноваційні
поштовхи можуть привести спочатку до хаосу, що плавно переходить у порядок.
Синергетика виходить з того, що ефективність розвитку визначається системною
сукупністю вертикальних і горизонтальних зв’язків
в організації, причому
інструментом їх об’єднання виступають місія, система узгоджених цілей, задач,
інституційних форм, методів, інструментів і важелів адміністративного управління.
На нашу думку, синергетичний метод дає можливість визначити
адміністративний менеджмент як складноорганізовану, нелінійну, непідпорядковану
систему, подальший розвиток якої не може бути однозначно визначеним.
Синергетичний метод відображається в поняттях: розвиток; саморозвиток;
самоорганізація; ентропія; нелінійність. На основі синергетичної парадигми
адміністративний менеджмент уявляється як унікальний процес самоорганізації
суспільства, економіки, політики, соціальної та духовної сфери; розглядається як
складна система, оскільки містить принципово різні рівні – макро-, мікро- та
мегарівень. Те, що на мікрорівні постає як невпорядкована сукупність суто хаотичних
дій в інвестиційних процесах, на макрорівні викристалізовується у певну
впорядкованість і закономірність.
Синергетичний метод допомагає виявити закономірності адміністративного
менеджменту, як системи, яка самоорганізується, тому центральною проблематикою
синергетичного методу є співвідношення порядку і хаосу в суспільстві. Суть
подібних метаморфоз пов’язана з пошуком усталеності , тобто такого стану, коли
переходи системи з одного стану в інший удосконалюються. Синергетичний метод
розглядають як теорію утворення нових шляхів інвестування: ієрархізація,
розгалуження і формування нового типу зворотного зв’язку, які утворюють в
сукупності те, що в теорії дисипативних систем прийнято називати самоорганізацією.
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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД
УПРАВЛІННЯ
Замлинський В.А.,
д.е.н, професор кафедри менеджменту
Телюх К.П.,
здобувач освітнього ступеня «магістр з бізнес-адміністрування»,
Одеський національний політехнічний університет,
м. Одеса, Україна
Сучасна економічна система підприємства, обумовлена складністю і
нестабільністю зовнішнього та внутрішнього середовища, потребує удосконалення
бізнес-процесів. Задля досягнення конкурентних переваг існує необхідність у
відслідковуванні сукупності інформаційних потоків на всіх рівнях глобалізаційного
економічного простору, необхідного для швидкодії прийняття управлінських рішень.
Удосконалення економічного механізму функціонування підприємств необхідна у
зв’язку з новими стратегічними цілями компанії, впровадженням сучасних
технологій, зміною зовнішнього середовища і необхідністю підтримувати ефективну
роботу в умовах загострення конкуренції і зростаючих вимог клієнтів.
Побудова ефективної бізнес системи ґрунтується на постійному у
удосконаленні ланки взаємопов’язаних процесів, які забезпечують матеріальну
цінність для виробника і споживача. Бізнес-процес є важливим механізмом
управління та вдосконалення діяльності підприємства в рамках безперервного циклу.
Після оптимізації бізнес-процесів підприємство має можливість виявляти зміни в
зовнішньому чи внутрішньому середовищі та швидко реагувати на них. У кінцевому
підсумку кращі варіанти та пропозиції будуть реалізовані. Бізнес-процеси показують,
комплекс заходів, спрямованих на досягнення спільної мети промислових
підприємств.
Будь-яка діяльність, пов'язана із створенням, оптимізацією, реінжинірингом і
керуванням бізнес-процесами здійснюється людьми або системами, і ці процеси
виконуються паралельно або послідовно[1]. Характерні риси бізнес-процесу:
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упорядкована сукупність операцій на підприємстві, які спрямовані на перетворення
вхідних інформаційних чи матеріальних потоків у вихідні продукти чи послуги, що
представляють цінність клієнта; набір дій, які приводять до вирішення певного
завдання підприємства. Процеси визначені в термінах (відтинках часу), тобто початок
процесу і кінець його в підрозділі або на самому підприємстві. Прикладами бізнеспроцесів є розробка нового продукту, замовлення товарів від постачальників,
створення маркетингового плану, обробки та оплати страхових процесів претензії
тощо.
Важливим етапом ідентифікації бізнес-процесів є встановлення їхніх кордонів,
які визначаються входами й виходами бізнес-процесу. Як входи, так і виходи
прийнято ділити на первинні й вторинні. Первинні виходи бізнес-процесу – це
основні продукти, вироблення яких є метою бізнес-процесу, а вторинні виходи – це
побічні допоміжні продукти бізнес-процесу. Як ресурси, так і продукти бізнеспроцесу мають матеріальну, фінансову, інформаційну природу тощо[2].
Бізнес-процес починається з попиту споживача і закінчується його
задоволенням. Процесно-орієнтовані підприємства намагаються усувати бар'єри і
затримки, що виникають на стику двох різних структурних підрозділів підприємства
при виконанні одного бізнес-процесу.Бізнес-процеси повинні бути побудовані таким
чином, щоб створювати вартість й цінність для споживачів та виключати будь-які
необов'язкові або зовсім зайві активності. На виході правильно побудованих бізнеспроцесів збільшуються цінність для споживача і рентабельність (менша собівартість
виробництва товару або послуги) [3; 6].
Для оцінки бізнес-процесів підприємства застосовують кількісні показники
(коефіцієнти), які характеризують ефективність бізнес-процесу. До кількісних
показників бізнес-процесів підприємства відносять:
1. Складність – визначається, як відношення кількості рівнів декомпозиції
моделі процесів до суми примірників процесів. Даний показник демонструє ставлення
рівнів моделі бізнес-процесів до кількості примірників процесів. Показник складності
визначає, наскільки складна ієрархічна структура бізнес- процесів.
2. Процесність – визначається як відношення кількості "розривів" (відсутність
причинно-наслідкового зв'язку між екземплярами бізнес-процесу) у бізнес-процесах
до суми класів процесів. Даний показник характеризує бізнес-процес як процесний
або проблемний (суплений – розроблений, відштовхуючись від сутнісних елементів
(одиниці оргструктури та ін.)).
3. Контрольованість – визначається, як відношення кількості класів бізнеспроцесу до кількості власників процесу. Характеризує ефективність управління
власників процесу належними та керованими ними бізнес- процесами.
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4. Ресурсомісткість – визначається, як відношення кількості використовуваних
ресурсів до кількості "виходів" (результатів примірників процесів) бізнес-процесів. 5.
Регульованість – визначається, як відношення кількості наявно.
Методики вдосконалення бізнес-процесів можуть бути розділені на два класи
по тривалості виконання і ступеня змін, що вносяться в бізнес-процес. В зв'язку з цим
можуть бути виділені короткострокові і довгострокові методики
Методика
швидкого аналізу ґрунтується на виявленні із залученням групи експертів проблем,
що виникають при реалізації окремих процесів бізнесу, пошуку і аналізі можливих
варіантів рішень для виділених проблемних ділянок і оперативному впровадженні
заходів щодо їх поліпшення[4].
Визначальним фактором у збільшенні прибутковості безумовно є сумісне
бажання колективу і менеджменту компанії зростати, прагнення керівництва до зміни
стратегії, готовність до ризику. Тому
необхідними заходами ми вбачаємо
реінжинирінг бізнес-процесів, організаційної структури та формування мотивованої
команди однодумців [7]. Ми впевнені, що оптимізація бізнес-процесів шляхом
реінжинірингу є ефективним інструментом сучасного менеджменту у процесі
реалізації стратегії зростання.
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Аналізуючи тенденції сьогодення, стає очевидним той факт, що людство
розвивається шляхом розширення і збільшення взаємозв’язків та взаємозалежності
різних країн, народів та їх культур, що простежується у різних сферах суспільного
життя країн світу, тому важливо навчитися визначати культурну самобутність,
специфіку народів, щоб досягти взаєморозуміння. Відмінності в особливостях
комунікації, нормах суспільної поведінки тощо можуть вплинути на процес взаємодії
та утруднюють, а інколи навіть унеможливлюють ці контакти.
Культура не лише впливає на комунікацію, а й сама зазнає її впливу: "У
взаємозв’язку культури і комунікації відбувається їх взаємовплив одне на одного" [2,
с. 20]. Кожна культура має свою мовну систему, яка є засобом спілкування її носіїв
один з одним. Значення мови в культурі будь-якого народу розглядається багатьма
науками. У межах культурології формулювання ролі мови охоплює твердження, які
вдало і стисло представлені у посібнику Т. Грушевицької, В. Попкова та А. Садохіна
"Основи міжкультурної комунікації" [2, с. 129]:
–
мова – дзеркало культури, яке відображає не лише реальний
навколишній світ, але й менталітет народу, його національний характер, традиції,
звичаї, мораль, систему норм і цінностей, картину світу;
–
мова – скарбниця культури, оскільки всі знання, вміння, матеріальні й
духовні цінності, накопичені тим чи іншим народом, зберігаються у мовній системі: у
фольклорі, книгах, в усному та писемному мовленні;
–
мова – носій культури, оскільки саме за допомогою мови вона
передається від покоління до покоління. У процесі інкультурації діти, опановуючи
рідну мову, разом з нею засвоюють і узагальнений досвід попередніх поколінь;
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–
мова – інструмент культури, який формує особистість, оскільки саме
завдяки мові людина пізнає менталітет, традиції, звичаї свого народу разом зі
специфічним культурним образом світу.
У різноманітних наукових колах існує величезна кількість визначень мови і всі
вони констатують той факт, що мова є засобом вираження думок, засобом
спілкування. Нам імпонує визначення мови з позиції комунікативної лінгвістики,
запропоноване Ф. Бацевичем: "це система засобів для транслювання значень
(інформації), "вбудована" в контекст інтерперсональних норм і конвенцій у взаємодії
з системами етнічних і культурних цінностей" [1, с. 62]. Таким чином, можна зробити
висновок про те, що мова не існує поза культурою. "Культура як специфічна людська
ознака пристосування до оточуючого середовища також може бути названа
комунікацією" [2, с. 129].
Віра у суттєвий вплив мови на духовний розвиток народу була взята за основу
філософії мови представника німецького класичного гуманізму Вільгельма фон
Гумбольдта. Вивчаючи мову іспанських басків, що різко відрізняється від мови
індоєвропейської сім’ї, Гумбольдт зробив висновок про те, що різні мови – це не
просто різні оболонки загальнолюдської свідомості, а різне бачення світу. У роботі
"Вибрані труди з питань мовознавства" філософ зазначав: "… в кожній мові
закладено самобутнє світосприйняття" [3, с. 80].
Не можна залишити поза увагою теорії зв’язку мови, мислення та культури, на
яких акцентується увага у посібнику "Основи міжкультурної комунікації" за ред.
А. Садохіна. Як зазначено у посібнику, одним із ініціаторів вивчення такого
взаємозв’язку був американський культурний антрополог Ф. Боас, який ще у 1911
році такий зв’язок проілюстрував за допомогою порівняння двох культур на основі їх
словникового складу. Наприклад, для більшості північноамериканців сніг – звичайне
явище погоди, тому не дивно, що в їхній лексиці для позначення цього явища існує
лише два слова: snow (сніг) і slush (сльота). А ось для ескімосів сніг – це дуже
важливе природне явище, на якому базується їх культура. Тому в мові ескімосів існує
більше 20 слів для характеристики снігу в різному стані.
Суттєвий внесок для розуміння зв’язку мови і культури зробила лінгвістична
гіпотеза Сепіра-Ворфа. Автори цієї гіпотези звернули увагу на необхідність
проаналізувати не склад різних мов, а їх структурну відмінність і зробили висновок
про те, що мова – не просто інструмент для відтворення думок та репродукування
інформації, а вона сама формує наші думки. Наприклад, у мові племені хопі немає
минулого, теперішнього і майбутнього часу у структурі речень та формах слів. Таким
чином, можна зробити висновок про те, що носії різних мов по-різному сприймають
світ саме завдяки особливостям їх мови. "Кожна мова має власний спосіб
представляти одну і ту ж реальність" [2, с. 130].
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Чим складніша і різноманітніша сукупність мовних понять для одного явища,
тим більше значення воно має для носіїв цієї мови і культури. В об’єктивній дійсності,
яка існує незалежно від людини, існують конкретні поняття, які у різних культурах і
мовах по-різному якісно та кількісно виражені в словах. Таким чином, своєрідність,
неповторність будь-якої культури довершується в культурній картині світу, крізь
призму якої пропускаються назви предметів та явищ і тому слова набувають
специфічних рис, характерних для конкретної культури. Наприклад, для українця і
росіянина існує одне слово на позначення нижніх кінцівок людини – нога, а для
англійця – два: foot і leg. Українець і росіянин бачить два кольори – синій і блакитний,
які для носія англійської мови позначаються одним словом – blue. Отже, ученими
зроблений висновок про те, що мова нав’язує її користувачам певне бачення світу.
За В. Гумбольдтом, як окремий звук постає між предметом і людиною, так і вся
мова в цілому постає між людиною і природою, яка впливає на неї зсередини та
ззовні. Тож "кожна мова описує навколо народу, якому вона належить, коло, з якого
людина може вийти лише якщо вона тієї ж миті вступає в коло іншої мови" [31, с. 80].
Ми частково погоджуємося з цією думкою видатного філософа, дещо доповнивши її,
оскільки до уваги треба брати не лише коло мови, а, швидше за все, соціальнокультурну сферу, так як культура і соціум, мова і культура, міжкультурна
комунікація, полікультурна комунікативна компетентність – всі ці наукові поняття та
категорії тісно взаємопов’язані та взаємообумовлені.
Таким чином, у ХХІ столітті мовою міжособистісного спілкування стає мова
культури – високої культури суспільної свідомості, загальної культури особистості,
культури міжнародного співробітництва, культури суспільства в цілому. Ефективна
полікультурна комунікація не може виникнути сама собою, їй потрібно
цілеспрямовано
навчатися
–
формувати
полікультурну
комунікативну
компетентність. Численні дослідження стосовно цього питання свідчать про те, що
зміст і результати різноманітних міжкультурних контактів багато в чому залежать від
здатності їх учасників розуміти одне одного і досягати взаєморозуміння, що головним
чином визначається етнічною культурою кожної із сторін, що взаємодіє, психологією
народів, цінностями, які панують у тій чи іншій культурі.
Список використаних джерел:
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Однією із головних ознак демократичної держави є наявність ефективно
функціонуючого інституту місцевого самоврядування, тобто законодавчо закріпленого
права територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в
межах чинної нормативно-законодавчої бази. Невід’ємною економічною основою його
функціонування є комунальна власність, що є особливою, самостійною формою
власності, яка поєднує у собі декілька елементів, одним із яких є об’єкти
власності.Зауважимо, що сьогодні в Україні спостерігається низька ефективність
функціонування об’єктів комунальної власності, зокрема комунального господарства.
Проблема полягає насамперед у застарілій матеріально-технічній базі, не
модернізованій із часів отримання Україною незалежності, яка потребує колосальних
інвестицій.
Оскільки, комунальні підприємства є неодмінною складовою фінансового
забезпечення сталого розвитку територій, а комунальна власність є економічною
основою місцевого самоврядування, то її об’єкти призначені для вирішення
соціальних питань місцевого значення, задоволення житлово-комунальних,
соціально-культурних, побутових та інших потреб населення відповідної території.
Так, у 2016 році більшість видатків місцевих бюджетів України традиційно була
спрямована на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров’я, соціальний
захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт).
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При цьому, сукупна частка цих видатків у структурі видатків місцевих бюджетів
складала 78,7 %, що на 1,9 % менше рівня 2015 року [1].
Варто зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів Українивід 29 грудня
2006 р. № 1855 була затверджена Державна цільова програма розвитку міського
електротранспорту на період до 2017 року. Метою цієї програми є: забезпечення
державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого
складу міського електротранспорту вітчизняними трамвайними вагонами і
тролейбусами; створення умов для надання населенню високоякісних послуг з
перевезення трамвайними вагонами і тролейбусами; забезпечення стабільного
функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту та ін. [2]. Обсяги
та джерела фінансування Державної цільової програми розвитку міського
електротранспорту в Україні наведені у таблиці 1. З таблиці 1 видно, що усього за
Державною цільовою програмою розвитку міського електротранспорту на період
2013-2017 роки виділено асигнувань загальним обсягом майже 8,5 млрд грн, в тому
числі за рахунок: коштів державного бюджету – 2,55 млрд грн; кошів місцевих
бюджетів – 4,23 млрд грн; інших джерел – 1,69 млрд грн [2].
Згідно положень зазначеної програми забезпечення беззбиткового
функціонування підприємств реалізується шляхом: вирішення центральними та
місцевими органами виконавчої влади питань щодо повного відшкодування з
державного та місцевих бюджетів втрат підприємств від безоплатного перевезення
окремих категорій громадян, а також від установлення тарифів на проїзд у міському
електротранспорті, рівень яких не покриває витрат з перевезення пасажирів;
збільшення власних доходів підприємств шляхом створення органами місцевого
самоврядування умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг,
здійснення ними у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних
рівнів тарифів на проїзд для різних видів транспорту; підвищення ефективності роботи
із збору плати за проїзд; збільшення надходжень від розміщення реклами на
транспорті, оренди приміщень, надання інших додаткових послуг; зменшення витрат
на експлуатаційну діяльність шляхом оптимізації чисельності працівників підприємств,
переведення на самостійне функціонування їх об'єктів соціальної сфери, підвищення
якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту,
впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів надання транспортних
послуг та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах.
Отже, завдання і заходи з виконання Програми розвитку міського
електротранспорту спрямовані на забезпечення державної підтримки вітчизняних
виробників рухомого складу та обладнання міського електротранспорту у вирішенні
питань оновлення парку трамвайних вагонів та тролейбусів, впровадження новітніх
технологій, передусім енергозберігаючих, у процесі виробництва, будівництва,
реконструкції та модернізації трамвайних вагонів і тролейбусів.
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Таблиця 1
Джерела та обсяги фінансування розвитку міського електротранспорту в
Україні за Державною цільовою програмою
Джерела фінансування

Державний бюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього

Обсяг
фінансування, млрд
грн
2,550
4,229
1,691
8,471

У тому числі за роками, млрд грн
2013
2014
2015
2016
2017
0,618
1,017
0,407
2,042

0,616
1,015
0,406
2,038

0,465
0,775
0,310
1,549

0,440
0,733
0,293
1,467

0,412
0,687
0,275
1,375

Виконання цих завдань уможливлюється лише через створення підприємств
комунальної форми власності, здатних бути джерелом доходів до місцевих бюджетів
та забезпечувати послуги соціального характеру – напрям роботи органів місцевого
самоврядування, який має охоплювати комплекс питань.
У багатьох країнах європейського союзу комунальні підприємства є
повноцінними учасниками ринкових процесів, які виконують функції розвитку
інфраструктури й соціально-культурної сфери. З огляду на це, при визначенні шляхів
підвищення ефективності функціонування комунального сектору в Україні,
обов’язковим є вивчення успішного закордонного досвіду управління комунальними
підприємствами та його запровадження із врахуванням національних особливостей на
теренах нашої держави. Подальше становлення комунальної власності в Україні має
відбуватися на основі функціонального підходу, тобто критерії формування
комунальної власності як джерела економічної самодостатності територіальних
громад мають відповідати повноваженням органів місцевого самоврядування та
інтересам населення відповідної території та забезпечувати ефективне
функціонування місцевого господарства.
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В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій, розширення системи
мережевого простору основою ефективного функціонування фірм є розроблення
стратегії digital-трансформації та визначення напрямів її впровадження. Цифрова
трансформація це процес світового рівня, який включає цифрову трансформацію
галузей економіки, цифрову модернізацію механізмів управління та інтеграційних
процесів, формування цифрового ринку та розвитку цифрової інфраструктури. Саме
цифрова економіка визначає мультиплікативний ефект від трансформаційних змін
соціально-економічного життя суспільства, ефективності модернізації бізнессередовища, так як цифрова економіка – це інноваційна динамічна економіка, що
базується на активному впровадженні інновацій та інформаційно-комунікаційних
технологій в усі види економічної діяльності та сфери життєдіяльності суспільства,
що дозволяє підвищити ефективність та конкурентоспроможність окремих компаній,
економіки та рівень життя населення. Цифрова економіка виступає основою
Четвертої промислової революції та третьої хвилі глобалізації [1, с.14]. За даними
Всесвітнього економічного форуму частка цифрової економіки у загальносвітовій
економіці перевищує 20% і стрімко зростає, більше 60% світових компаній працює
над впровадженням своєї стратегії digital-трансформації, так як цифрова економіка
має включати три основні компоненти, серед яких підтримуюча інфраструктура
(цифрова інфраструктура), e-business та e-commerce. Успішний досвід цифровізації
Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю свідчить, що безпосередній ефект від
комплексного розвитку цифрової економіки становить 20% ВВП протягом п'яти
років, а норма прибутковості інвестиції в цифрову трансформацію досягає 500% [2].
Тобто технологічні зміни забезпечують динамічне зростання економіки,
розвитокбізнес середовища та підприємницької діяльності, підвищують рівень
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конкурентоспроможності як фірм, так і країни в цілому, що, в свою чергу, призводить
до притоку нових інвестицій.
Цифровізація змінює підходи до ведення бізнесу та використання інформаційних
технологій в різних сферах життєдіяльності суб’єктів господарювання економіки. До
основних технологій цифрової трансформації економіки відносять розвиток та
використання штучного інтелекту, інтернет речей, хмарних технологій, цифрового
проектування і моделювання технологічних процесів, адаптивних технологій 3D,
електронного документообігу та урядування (GovTech), математичного моделювання,
цифрових технологій в сфері фінансових (FinTech) та страхових (InsurTech) послуг.
Цифрові технології дають можливість ефективно розвивати бізнес, стають основою
продуктивних та виробничих стратегій, змінюють традиційні моделі бізнесу,
обумовлюють появу нових продуктів та інновацій.Водночас впровадження цифрових
технологій супроводжується викликами, які мусить подолати суспільство для
успішного впровадження
цифрової економіки
в
життя,
серед яких
виділяють:недостатні компетенції та знання, низький рівень цифрової грамотності
населення;короткострокове зниження продуктивності праці від впровадження нових
технологій; зростання технологічного безробіття; значні зміни в регіональній
структурі розміщення продуктивних сил;недостатність кваліфікованих кадрів для
впровадження стратегії digital-трансформації;відсутність стратегії та нормативноправової бази використання цифрових технологій для конкуренції та інновацій.
Стратегія digital-трансформації бізнес середовища потребує вдосконалення
сервісу споживачів та перехід до клієнтоцентрованої системи обслуговування,
розвиток партнерських відносин та гнучкої інтеграції з компаніями-партнерами
(цифрове партнерство стає одним із факторів масштабності бізнесу), використання
баз даних, впровадження нових HR-стратегій та культури інновацій.
Результатом впровадження стратегії digital-трансформації бізнес-середовища та
всієї економіки має стати підвищення продуктивності праці та прискорене економічне
зростання національної економіки, створення інноваційних технологій та цифрових
активів, електронне урядування, підвищення конкурентоспроможності як
господарюючих суб’єктів так і всієї економіки, спрощення доступу до глобальних
ринків та створення цифрової інфраструктури, цифровізація всіх сфер діяльності,
впровадження індустрії 4.0, формування необхідних професійних навичок, базової
ІКТ-грамотності населення, навчання впродовж життя.
Список використаних джерел:
1. Карчева Г., Огородня Д., Опенько В. Цифрова економіка та її вплив на
розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір – 2017. №2(27). – С.13-21
2. Риженко О. Як цифрова економіка змінить Україну– Режим доступу:
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057/
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ІДЕНТІФІКАЦІЯ РИЗИКІВ В РЕЗУЛЬТАТІ АНБАНДЛІНГУ В
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ЛевицькаА.В.,
к.е.н, доцент, кафедра обліку, аналізу і аудиту
Романюк Т.О.,
здобувач освітнього ступеня «магістр»,
Одеськиий національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
Європейський вектор розвитку України та вимоги енергетичної стратегії України
на період до 2030 року передбачають проведення кардинальних реформ в
електроенергетичній галузі. Завдання реформування електроенергетики обумовлені
необхідністю адаптації національного законодавства до енергетичного законодавства
Європейського союзу (ЄС) та виконання зобов’язань в межах договору про
енергетичне співтовариство.
Анбандлінг обласних енергопостачальних компаній є однією з ключових вимог
Третього енергопакету ЄС, що реалізується в Україні в рамках спільної енергетичної
реформи. Сутність анбандлінга полягає в остаточному відділенні конкурентних видів
діяльності (виробництво і постачання електроенергії) від неконкурентних (її передача та
розподіл електромережами) [1, 2]. Ці зміни, що відбулися юридично з більшістю
енергопостачальних компаній, створили більш ризиковане середовище, зробивши
управління ризиками серйозною проблемою і створивши новий і важливий
управлінський напрямок для електроенергетичних компаній. Організаційно готові до
реалізації нової моделі електроенергетичного ринку постачальники електроенергії не
мають інструментів, здатних забезпечити ефективну діяльність в умовах невизначеності і
ризику.
В результаті проведеного дослідження нами були виявлені основні чинники та
відповідні їм ризики в електроенергетичній галузі в процесі реформування, у точу
числі в результаті анбандлінгу (табл. 1).
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Таблиця 1
Ідентифікація чинників та відповідних їм ризиків в електроенергетичному
секторі України в умовах переходу до нової моделі ринку [3-5]
Сфера виникнення ризиків
1
1.1 Політика

1.2 Регуляторний апарат

1.3 Законодавчий сектор

2.1 Планування

2.2 Фінансовий менеджмент

Чинники, що спричиняють ризик та відповідні ризики
2
1. Інституціональні ризики
Невизначеність з розділенням (анбандлінгом) обленерго, які мають
великі обсяги заборгованості, може привести до ризику фінансової
неспроможності новостворених підприємств
Відсутність прогресу в ліквідації перехресного субсидування між
різними категоріями споживачів слугує підґрунтям для підвищення
ризику неотримання очікуваних результатів реформування
Неузгодженість роботи регулятора підвищує ризик недосяжності
поставлених законодавством цілей через неоднакове трактування
нормативно-правових актів
Політизоване регулювання може спричинити дисбаланс між
кінцевими споживачами та промисловістю у формуванні тарифів
на перехідному етапі
Відсутність автономії регулятора може підірвати незалежне
регулювання
Організації громадського суспільства та академічні організації не
мають можливості вивчати оперативні дані реформи, що суттєво
знижує прозорість впровадження реформи для всіх учасників
Затримки у внесені на розгляд законопроекту щодо особливостей
погашення заборгованості за електричну енергію, що утворилася на
оптовому ринку електричної енергії, може спричинити масове
погіршення фінансового стану енергетичних компаній
Недотриманість законодавчої бази може знизити ефективність
та передбачуваність розвитку сектора
Низький рівень взаємодії та узгодженості державних органів з
іншими
зацікавленими
сторонами,
зокрема
учасниками
електроенергетичного ринку, уповільнює процес реалізації реформи
2. Організаційні
Попит, що недостатньо оцінюється, може створити ризик дефіциту або
виправдати надзвичайні заходи щодо придбання дорогої електроенергії
Непрозорий фінансовий стан та технічні показники можуть знизити
обсяги інвестицій
Затримка закупівлі програмного забезпечення для системного та
комерційного операторів для повноцінної роботи всіх складових ринку
електроенергії унеможливлює технічну реалізацію роботи нових секторів
ринку електроенергії
Нерозвинуті системи бухгалтерського обліку та практика ведення обліку
можуть перешкоджати наданню своєчасної та адекватної інформації
про потоки доходів, витрат, ліквідність та рівні боргів або
заборгованість
Відсутність відповідних зовнішніх аудитів галузевих агентств та
комунальних підприємств може послабити відповідальність
Неможливість покриття довгострокових операційних витрат в існуючих
тарифах знижує ймовірність нових інвестицій
Продовження боргу (кредиторська заборгованість постачальних
підприємств, які купують електроенергію, перевищує дебіторську
заборгованість) може підірвати фінансову життєздатність
розподільчих компаній
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3.1 Розподіл

3.2 Постачання / інтерфейс
споживача

3. Операційні
Відтік ресурсів від підтримки підстанцій та розподільчих ліній в
результаті анбандлінгу може стати ризиком погіршення активності
розподільчих компаній та ненадійного постачання
Несанкціонований доступ до електромереж споживачами спричиняє ризик
комерційних втрат та унеможливлює рівноправний доступ до
електроенергії
Нове підключення: для встановлення з'єднань можуть з’являтися
можливості корупційних дій у службового персоналу
Нові умови роботи ринку: через мінливість цін на електроенергію на
оперативних сегментах ринку можлива втрата прибутковості компаній
Оплата та коректування рахунків: висока частота виникнення суперечок
щодо біллінгу або виправлення рахунків може створити можливості для
збирачів рахунків для отримання додаткових платежів
Ремонтне обслуговування: неналежне сервісне обслуговування,
невиправдана затримка у розгляді скарг та частого виходу з роботи
трансформаторів можуть підірвати належний рівень надання послуг,
призвести до зниження задоволення клієнтів, а згодом до втрати
клієнтів
Відключення: Високий рівень дебіторської заборгованості та часті
неплатежі за рахунками можуть послабити фінансову ліквідність
постачальника

Отже виявлені ризики потребують подальшої оцінки і аналізу. Використання
відповідних методів управління ними дозволять всім учасникам нового
електроенергетичного ринку побудувати оптимальну стратегію поведінки на ринку та
уникнути появи, або знизити негативний вплив ризикових подій.
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Сучасне підприємство – це цілеспрямована, керована система, тож визначення його
конкурентного потенціалу має враховувати цілеспрямований характер його діяльності.
Щоб сьогодні успішно діяти на ринку, організаціям мало володіти матеріальнофінансовими ресурсами, на перший план виходять внутрішні можливості організації.
Фірми обертають свої погляди не на вивчення конкурентів, клієнтів, посередників,
постачальників або оточуюче середовище, а на самих себе, свої внутрішні можливості, які
унікальні і властиві тільки даній фірмі, що і визначає наявність конкурентної переваги.
Актуальним стає пошук конкурентної переваги при широкій доступності ринків
матеріальних ресурсів, який зводиться до володіння інформацією і знаннями.
Кожне підприємство володіє конкурентним потенціалом, але рівень
ефективності
його
використання
є
різним,
як
вимір
управління
конкурентоспроможністю підприємства на конкретний момент часу, може приймати
значення від 0 до 100%.Системний підхід, будучи одним з основних у процесі
формування конкурентного потенціалу підприємства, є таким напрямком
методологічного дослідження, коли об’єкт дослідження розглядається як цілісна
множина елементів у сукупності відносин і взаємозв’язків. Стратегічне управління
конкурентним потенціалом підприємства надає собою складний процес, який повинен
постійно змінюватись під впливом безперервного розвитку суспільства й економіки.
Завданням стратегічного управління конкурентним потенціалом є забезпечення
його ефективного використання для досягнення стратегічної мети діяльності
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підприємства. Оптимальне функціонування і розвиток конкурентного потенціалу
підприємства залежать від оптимізації управлінських рішень і організаційної
структури управління. Тому створення на кожному підприємстві ефективної системи
управління
конкурентним
потенціалом,
яка
дозволить
забезпечити
конкурентоспроможність підприємства є нагальною необхідністю [2].
Стратегічне управління конкурентним потенціалом може розглядатися як
комплекс процесів і засобів розробки і реалізації портфеля маркетингових
конкурентних стратегій підприємства з метою здійснення гнучкого реагування на
зміни в конкурентному середовищі. В умовах ринкової економіки забезпечення
конкурентоспроможності підприємства – запорука його комерційного успіху, який, в
першу чергу, залежить від його конкурентних переваг. Формування стійких
конкурентних переваг на ринку споживацьких товарів і послуг дозволить
підприємствам зайняти бажану конкурентну позицію, забезпечити ефективну
комерційну діяльність в довгостроковій перспективі і досягти максимального
синергетичного ефекту від цієї діяльності на конкурентом ринку [1].
Незважаючи на велику кількість досліджень у даному напрямку недостатньо
розробленим залишається питання управління конкурентними перевагами
підприємств. Разом з тим, найважливішою проблемою для українських підприємств
на сучасному етапі є проблема їх виживання і забезпечення подальшого розвитку. В
основі її ефективного рішення лежить формування і реалізація конкурентних переваг.
Конкурентні переваги визначають конкурентну позицію підприємства на
ринку, що дозволяє їм долати тиск конкурентних сил. Концепція конкурентної
переваги повинна базуватися на попереджуючому, превентивному характері
тактичних і стратегічних дій фірми в конкурентному середовищі [3].
Ефективне управління конкурентним потенціалом підприємства дає змогу
реалізувати концепцію конкурентної раціональності підприємства, яку варто
розглядати як науково обґрунтований проект підприємства, що базується на
прийнятті аргументованих ефективних рішень, які забезпечують адаптивну
конкурентну поведінку, оптимальний конкурентний потенціал і отримання
довгострокових стабільних конкурентних переваг.
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університету. Економіка. – 2013. – Вип. 40, Ч. 3. – С. 41-45.
2. Матвєєв В. В. Сутність стратегічного управління конкурентним потенціалом
підприємства. Молодий вчений. – 2015. - №2 (17). – С. 179-184.
3. Ушкаренко Ю. Конкурентоспроможний потенціал кооперативних підприємств:
принципи та структура управління. Економіка Крима. – 2012. – № 4. – С. 274-278.
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ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Калюга Є.В.
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Лозоцька К.С.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, Україна
Вибір оптимального методу нарахування амортизації є важливим у діяльності
кожного господарюючого суб’єкта, оскільки він впливає на розмір амортизаційних
відрахувань та на формування фінансових результатів.
Сутність амортизації, її економічному значенню, методам нарахування,
особливостям відображення в обліку та звітності та їх удосконаленню присвячена
велика кількість праць українських вчених, зокрема: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г.
Виговської, С.Ф. Голова, М.Я.Дем’яненка, В.М. Жука, Є.В.Калюги, Г.Г. Кірейцева,
В.Г. Лінника.
Перенесення вартості основних засобів на готовий продукт реалізується через
амортизацію – відповідно до п.4 П(С)БО 7«Основні засоби» (надалі - П(С)БО 7) , це
«систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом
строку їх корисного використання (експлуатації)» [2]. Стандарт також містить
визначення поняття «знос основних засобів» (п.4) – це «сума амортизації об’єкта
основних засобів з початку його корисного використання» [2], тобто поняття
амортизації і зносу основних засобів не є тотожними.
Амортизація є суб'єктивним явищем, адже суб’єкт господарювання самостійно
приймає рішення про вибір методу розрахунку амортизаційних відрахувань. В
П(С)БО 7 регламентовано використання п’яти методів амортизації, кожен з яких має
власні переваги та недоліки [2].
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Визначення амортизації в МСБО 16«Основні засоби» (надалі - МСБО 16
наведене в п.6 стандарту, за яким амортизація – це «систематичний розподіл суми
активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації» [1].
Зазначене визначення є майже ідентичним, що наведене у національному стандарті.
Аналогічно П(С)БО 7, у МСБО 16 передбачено, що суб’єкт господарювання
самостійно приймає рішення про використання методів амортизації, однак
міжнародним стандартом передбачено використання меншої кількості методів
амортизації (п.62) – прямолінійний, зменшення залишку та метод суми одиниць
продукції.ТОВ «Волинь-шифер» - промислове підприємство, що веде господарську
діяльність у сфері виробництва будівельних матеріалів, а саме – спеціалізується на
виробництві виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу. Згідно наказу про
облікову політику не визначено методу нарахування амортизації основних засобів,
однак згідно Відомості нарахування амортизації за 2017 р. , можна зробити висновок,
що нарахування амортизації основних засобів на ТОВ «Волинь-шифер» здійснюється
за допомогою прямолінійного методу. Алгоритм застосування прямолінійного методу
полягає в наступному:спочатку визначається річна сума амортизації шляхом ділення
вартості об’єкта основних засобів, яка амортизується, на строк його корисного
використання;другий етап – визначається місячна сума амортизації: шляхом ділення
річної сума амортизації на 12 (кількість місяців).
Строк корисного використання встановлюється відповідно наказу директора
підприємства, однак, фактично він відповідає мінімальним строкам амортизації, що
визначені п. 138.3.3 Податкового кодексу України.
Початком нарахування
амортизації є місяць, наступний за місяцем в якому об’єкт основних засобів став
придатним для корисного використання. Припиняється нарахування амортизації
аналогічним чином – тобто, в наступний місяць за тим, в якому відбулось вибуття
об’єкта основних засобів.Перевагою прямолінійного методу нарахування амортизації
є простота у застосування, оскільки вартість, що амортизується, рівномірно
розподіляється протягом строку корисного використання об’єкта. Однак, це є і
суттєвим недоліком методу, оскільки економічний ефект від використання об’єкта
основних засобів , зазвичай, не є рівномірним – насамперед для активної частини ОЗ
(машини, обладнання, автомобілі) – останні роки використання приносять менше
ефекту, натомість зростають експлуатаційні витрати на ремонт та обслуговування.
Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку по нарахуванню
амортизації на ТОВ «Волинь-шифер» наведено в табл.1.Нарахування амортизації на
ТОВ «Волинь-шифер» показується у фінансовому звіті суб’єкта малого
підприємництва, а саме у Балансі (форма № 1-м) де за рядком 1012 «Знос»
відображається сума накопиченої амортизації основних засобів, сальдо за кредитом
субрахунків 131«Знос основних засобів»
та 132«Знос інших необоротних
матеріальних активів» відповідно на початок і кінець звітного періоду.
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Таблиця 1
Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку щодо
амортизації основних засобів на ТОВ «Волинь-шифер»
Зміст господарської операції
Нарахована амортизація на:
- автомобіль VW Jetta Life 1.6 TDI(105 к.с.) 5МТ
білий 2016 р. інв. №105020
- багатовилковий механізм транспортування під.
з вир., інв.№104276
- будівлю побутових приміщень, інв. №103032
- будівлю головного корпусу, інв. №103001
- автонавантажувач ОП-6, інв. №105014

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт

Сума, грн.

83

131

15134,02

83

131

34365,17

83
83
83

131
131
131

10422,6
50388,95
1330,53

Обліковий
регістр

Журнал-ордер і
Відомість по
рахунку 131 «Знос
основних засобів»
за 2017 р.

Отже, можна зробити висновок,що обираючи метод нарахування
амортизаційних відрахувань, доцільно визначити послідовність дій:
- спрогнозувати обсяги продажів продукції промисловості, враховуючи
замовлення постійних партнерів та дослідження стадій життєвого циклу продукції
для тих типів виробництва, де можна чітко їх визначити;
- спрогнозувати прибутковість продажів з урахуванням кон’юнктури ринку,
прогнозних очікувань щодо політичних та економічних змін у країні, встановленої
норми рентабельності;
- змінити методи амортизації та розрахунок норм амортизації з урахуванням
таких зауважень: не завжди «найшвидшим» методом нарахування амортизаційних
відрахувань на основні засоби є метод прискореного зменшення залишкової вартості;
обираючи той чи інший метод, необхідно чітко визначитися із розміром ліквідаційної
вартості, а також терміном експлуатації основних засобів.
Таким
чином,
застосування
«найшвидшого»
методу
амортизації
прискорюватиме обіг основного і оборотного капіталу, знизить втрати від морального
зношення основних засобів, ТОВ «Волинь-шифер» матиме можливість оперувати
значно більшими сумами тимчасово вільних коштів, що призведе до зниження
потреби підприємства в коштах на реновацію.
Список використаних джерел:
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні
засоби» // IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. - [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014
2. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби». // Мінфін України; Положення від 27.04.2000 № 92. - [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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Київ, Україна
За даними Державної служби статистики України продукція агропромислового
комплексу у 2017р. становить близько 41% у загальному експорті з України.
Найбільшу питому вагу в експорті складають зернові та олійні культури,
соняшникова олія [4].Відповідно до Закон України від 5 жовтня 2017 року №2164VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» підприємство
самостійно визначає складати фінансову звітність за міжнародними чи вітчизняними
стандартами (окрім підприємств які зобов’язанні складати фінансову звітність за
міжнародними стандартами), тому виникає необхідність дослідження особливостей та
проблем обліку витрат виробництва продукції рослинництва за національними та
міжнародними стандартами [3].
Метою роботи є дослідження проблем обліку витрат виробництва продукції
рослинництва за вітчизняними та міжнародними стандартами.
Проблеми обліку витрат у міжнародному та вітчизняному контексті
досліджували С.Ф. Голов, В.В. Сопко, Є.В. Калюга, Ф.Ф Бутинець, В.Г. Швець та
інші вчені.Для відображення в обліку інформації про витрати виробництва продукції
рослинництва не передбачено окремого документу, що враховує галузеву специфіку,
тому особливості обліку визначають МСБО 1 «Подання фінансової звітності»,
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МСБО 2 «Запаси», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 18 «Дохід», та ін.; МСФЗ
(IAS) 2 «Запаси», МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та ін.
Трактування поняття «витрат» у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», П(С)БО 16 «Витрати» та Концептуальних основах складання і подання
фінансових звітів (яка не є міжнародним стандартом бухгалтерського обліку) є
аналогічним за сутністю. Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності»: «витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)» [1] .
Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» витрати поділяють на
підкласи з метою визначення фінансового результату. Аналіз здійснюють двома
методами: за «характером витрат», «функції витрат» або «собівартістю реалізації».
Суть методів аналізу витрат полягає в тому що всі витрати поділяються за характером
витрат і розподіляються відповідно до функцій. При використані першого методу
витрати на виробництво не відображається окремою статтею, а показуються за
елементами витрат (витрати на оплату праці, витрати на рекламу, амортизацію та інші
групи). Суть другого методу полягає в тому, що витрати класифікують по
відношенню до собівартості, а саме окремо відображаються витрати на виробництво
продукції, адміністративні витрати та інші витрати [2].
Відповідно до проведеного дослідження виділимо проблеми обліку витрат
виробництва продукції рослинництва за вітчизняними та міжнародними
стандартами:МСФЗ не враховує галузевих особливостей обліку витрат виробництва
продукції рослинництва. В вітчизняному обліку передбачено
Методичні
рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджено наказом Міністерства
аграрної політики України від 18.05.2001р. №132 (не є стандартом, але містить
основні аспекти обліку витрат виробництва продукції рослинництва);у МСФЗ немає
розробленого стандарту з наведеною оцінкою та класифікацією витрат
(цю
інформація висвітлено в різних МСФЗ, тому виникає необхідність у опрацюванні
одразу декількох стандартів);не існує окремого МСФЗ «Витрати» на відміну від
вітчизняного П(С)БО 16 «Витрати», але значна частина пунктів дублюються з
міжнародних стандартів;МСБО 16 «Основні засоби» виділяє три методи нарахування
амортизації, тому якщо підприємство використовує інший метод, який передбачено
П(С)БО 7 «Основні засоби» необхідно обрати інший метод для обліку витрат за
міжнародними стандартами; також слід його переглядати принаймні на кінець
кожного фінансового року, що збільшує трудомісткість процесу нарахування
амортизації та спричиняє потребу у висококваліфікованих працівниках;МСБО 19
«Виплати працівникам» містить такі види виплат які непередбачено у П(С)БО 26
«Виплати працівникам»: виплати по закінченні трудової діяльності, інші
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довгострокові виплати працівникам (тому виникає необхідність у відокремлені обліку
витрат на оплату праці за міжнародними та національними стандартами).
Основним призначенням обліку витрат продукції рослинництва за
міжнародними стандартами є забезпечення порівнянності даних.Є. Калюга, І. Дрозд,
Л. Ловінська зазначають, що міжнародні стандарти містять загальні поняття та норми,
а бухгалтеру при визнанні витрат підприємства необхідно покладатись на власне
судження, що зумовлює необхідність у висококваліфікованих кадрах.
Трансформація національних стандартів пов’язана з стандартизацією та
гармонізацією обліку, в результаті його реформування. З метою наближення
вітчизняних положень до міжнародних стандартів та усунення протирічь, виникає
необхідність внесення уточнень до законодавства. Отже, в умовах ринкової економіки
та імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, виникає необхідність у
досліджені проблем обліку витрат виробництва продукції рослинництва за
вітчизняними та міжнародними стандартами з метою усунення протиріч між ними.
Список використаних джерел:
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України
07.02.2013
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[Електронний
ресурс].—
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової
звітності»текст виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі
змінами
станом
на
01.01.2012р.[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013
3. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» Закон
України від 5 жовтня 2017 року №2164-VIII / Верховна Рада України. [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
4. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/e_iovt/arh_iovt2018.htm
(Державна служба статистики України).
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ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Калюга Є.В.,
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завідувач кафедри обліку та оподаткування
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, Україна
У даний час становлення постіндустріального суспільства, невідворотніх
глобалізаційних перетворень економіки та інших сфер суспільного життя,
надшвидкого просування інформаційних технологій кардинальних змін зазнає не
лише теорія та практика бухгалтерського обліку, як процесу інформаційного
відображення всіх існуючих перетворень, а і професія сучасного бухгалтера, як носія
інформаційного забезпечення всіх економічних зрушень.
Питаннями становлення бухгалтерської професії в сучасних умовах займались
такі вітчизняні вчені, як В.М. Метелиця, С.В. Левицька, В.М. Савченко, В.М. Яценко,
О.В. Пальчук, І.В. Рузмайкіна, Г.М. Давидов та ін.. Проте, питання потребує
подальшої уваги нарівні з питанням вдосконалення системи бухгалтерського обліку в
Україні.Наша країна не є готовою до глобалізаційних перетворень, але знаходиться
серед країн-об’єктів глобалізації. Індикатором готовності до глобалізації є індекс
глобальної конкурентоспроможності (ІГК). Всесвітній економічний форум
представив дані ІГК, які свідчать, що за конкурентоспроможністю Україна займає 89
місце з 139. Різні показники бухгалтерської професії зайняли відповідно 128, 138, 90
та 93 місця [1].Рушійними силами глобалізації є транснаціональні корпорації (ТНК).
У ратифікованій Законом від 13.07.1999 р. №921-ХІV Конвенції про транснаціональні
корпорації немає положень про національні інтереси [2], що робить Україну
беззахисною перед ТНК.
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За таких умов зазнають докорінних змін вимоги до бухгалтерської професії
(рис. 1).
Економіст

Фінансовий
аналітик

Менеджер

Функції

Бізнес-радник

Фахівець, що може
вести переговори

Рис. 1. Функції сучасного бухгалтера.
Побудовано за даними [1].
Глобалізаційні процеси мають значний вплив на становлення бухгалтерської
професії (рис. 2).
Необхідним є зважене
використання
міжнародних стандартів з
урахуванням
національних
особливостей

Неврахування інтересів
управлінців та керівників,
що призводить до
зниження ефективності
управління

Розвиток національної
системи бухгалтерського
обліку здійснюється на
користь потреб
управління глобального
масштабу

Наслідки впливу
глобалізації

Сучасна теорія
бухгалтерського обліку
не в змозі пояснити нові
об’єкти спостереження
(інновації, людський
капітал і т.д.)

Розробка МСФЗ
здійснюється з
ігноруванням здобутків
економічної і облікової
теорій

Рис. 2. Наслідки впливу глобалізації на розвиток бухгалтерської професії
Побудовано за даними [1].
В умовах глобалізації та інтеграції невід’ємною умовою освіти сучасного
бухгалтера є дотримання положень Болонського процесу, які утверджують
необхідність навчання впродовж життя для підтримання необхідної кваліфікації.
Прийняття норм і правил Болонського процесу мають як позитивні наслідки для
підготовки кваліфікованих професіоналів в Україні (інформаційна доступність,
визнання українських дипломів світовою спільнотою, конкурентоспроможність на
ринках праці інших країн), так і негативні (втрата Державою контролю над
підготовкою необхідних кадрів) [2].
В Україні функцію підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів згідно
міжнародних норм взяли на себе професійні бухгалтерські організації (ФПБАУ,
ФАБФ АПКУ, УАСБА та ін.). Дані бухгалтерські організації займаються навчанням
та сертифікацією бухгалтерів за міжнародними програмами сертифікації САР/СІРА та
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DipIFRACCA. ФАБФ АПКУ спільно з Мінагрополітики впровадила першу
національну програму сертифікації професійних бухгалтерів АПК (САРА), що
відповідає міжнародним стандартам. Згідно норм Міжнародної федерації бухгалтерів
(МФБ, англ. IFAC), термін підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів має
становити 120 годин протягом кожних трьох років [2].
Невід’ємною вимогою сучасності є також постійна самоосвіта, чому сприяє
інформатизація всіх аспектів суспільного життя. Без самовдосконалення, вміння
сприймати зміни та осягати нові технології та інновації неможливе якісне виконання
професійних обов’язків.
Для успішного розвитку бухгалтерської професії, бухгалтерського обліку,
національної економіки необхідно, насамперед, законодавчо урегулювати різні
аспекти:
– діяльності у національному просторі ТНК;
– теорії та практики бухгалтерського обліку;
– питань підготовки кваліфікованих бухгалтерів.
Для вирішення проблеми неврахування у МСФЗ потреб та вимог менеджерів
компанії вітчизняні вчені пропонують використовувати дворівневу систему
бухгалтерського обліку: паралельне використання МСФЗ та національних стандартів
бухгалтерського обліку [1]. Зарубіжні вчені пропонують трирівневу модель звітності,
використовуючи паралельно МСФЗ, галузеві стандарти звітності та вимоги
менеджерів компанії [2]. Ці методи не вирішуватимуть всіх проблем і навіть
створюватимуть нові, так як робота бухгалтера буде більш трудомісткою, навіть
враховуючи впровадження у бухгалтерську практику інноваційних інформаційних
систем та технологій. Проте, це може бути тимчасовим вирішенням непростої
ситуації. Проблема потребує обов’язкового доопрацювання зі сторони законодавчих
органів, професійних бухгалтерських організацій та вчених.
Важливо на державному рівні підтримувати необхідні дослідження та розробки
для підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бухгалтера, удосконалення
бухгалтерського обліку, успішного розвитку ринкової економіки країни.
Список використаних джерел:
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147

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

METHODOLOGICAL APPROACHES TO RISK MANAGEMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Olena Shyshkina
PhD in Economics, Docent,
Doctoral student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv
National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олена Шишкіна
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Чернігівський національний технологічний університет
Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській економіці загалом та
у промисловому комплексі зокрема, характеризуються значною невизначеністю
ключових соціально-економічних, територіально-географічних, галузевих, політикоправових, демографічних та інших факторів, що властиві нестаціонарній економіці.
Набуття незалежності України супроводжувалося розпадом економічних зв'язків,
перепрофілюванням, банкрутством та ліквідацією підприємств традиційних
постачальників сировини, матеріалів та комплектуючих, втратою ринків збуту та
зміною ринковою кон’юнктури. Ці та інші обставини спричинили руйнацію більшості
великих промислових підприємств, які з причин недостатнього рівня диверсифікації
діяльності, низької гнучкості, мобільності та захищеності капіталу від рейдерських
атак виявилися неспроможними реалізувати поставлені плани і забезпечити
ефективне функціонування та розвиток. До того ж вказані фактори сприяли
формуванню специфічного менталітету населення та суб'єктів підприємництва й
обумовили їх неспроможність формувати ефективну стратегію розвитку, швидко
адаптуватися до потреб ринку, залучати інвестиції, що у комплексі визначило
затяжну природу реформування національної економіки. Все це обумовило гостру
необхідність структурної перебудови фінансового та реального секторів економіки та
розвитку ринкової інфраструктури.
Ефективність реалізації тактичних та стратегічних цілей розвитку промислових
підприємств в умовах нестаціонарної економіки України залежить від результатів
управління ризиками та нейтралізації загроз, які виникають в умовах невизначеності
навколишнього середовища і відповідно знаходять своє відображення у рівні
дохідності, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів
підприємництва і визначають можливість їх існування загалом. Вищезазначене
обумовлює необхідність вдосконалення методологічних підходів до управління
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ризиками та створення ефективних механізмів мінімізації негативного впливу ризиків
на функціонування та розвиток промислових підприємств, що визначає актуальність
обраної теми дослідження.
Науково-прикладні аспекти управління ризиками промислових підприємств
окремих галузей в останні десятиліття активно розробляються багатьма іноземними
та вітчизняними вченими, зокрема, такими як: Н. М. Внукова, П. Г. Грабовой, В. М.
Гранатуров, А. Ю. Попова, Г. Б. Клейнер, А. А. Куликова В.І. Тамбовцев, М. А.
Рогов, П. А. Фатхутдинов, А. С. Шапкин та інші. Окремі підходи і особливості
управління ризиками промислових підприємств знайшли відображення у наукових
працях И. А. Бланка, І. Т. Балабанова, Ю. Бригхема, Н. А. Брегина, А. А. Лобанова, Г.
Б. Клейнера, В. П. Савчука, А. В. Чугунова та інших вчених. Ці та інші дослідники
також досліджують причини виникнення ризиків, проводять їх класифікацію та
аналіз, розглядають способи та методи їх мінімізації. Незважаючи на широкий спектр
наукових досліджень в означеній сфері, слід відзначити недостатню вивченість та
структурованість методологічних підходів до управління ризиками.
Проведені автором дослідження дозволяють стверджувати, що у науковій
літературі поняття «управління ризиком» використовується в широкому і вузькому
розумінні. В широкому сенсі під управлінням ризиком можна розуміти науку
забезпечення умов для успішного функціонування будь-якого суб'єкта економіки в
умовах ризику та невизначеності навколишнього середовища. У вузькому розумінні
управління ризиком являє собою процес розробки та впровадження стратегії та
практики мінімізації будь-яких випадкових збитків суб'єкта господарювання.
На нашу думку під управлінням ризиком промислових підприємств слід
розуміти процес прийняття управлінських рішень, які мінімізують негативний вплив
внутрішніх та зовнішніх факторів макро-, мезо- та мікросередовища на підприємства,
а також зменшують збитки внаслідок виявлення можливих несприятливих ситуацій,
що виникають в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності суб'єкта
господарювання.
Сучасна парадигма управління ризиками розглядає кілька підходів до
управління ризиками, однак класифікація даних підходів потребує додаткової їх
систематизації і структуризації. Намагання автора узагальнити існуючі підходи до
управління ризиками промислових підприємств, наведено на рисунку 1. Незважаючи
на те, що на українських промислових підприємствах питанням управління ризиками
приділяється вкрай недостатньо уваги, існуючий досвід управління ризиками
дозволяє стверджувати, що навіть епізодичне і фрагментарне управління ризиками
дозволяє підвищити ефективність реалізації тактичних і стратегічних планів їх
функціонування
і
розвитку,
підвищити
інвестиційну
привабливість
і
кредитоспроможність, а також посилити конкурентні переваги суб’єкта
підприємництва.
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Рис. 1. Систематизація підходів до управління ризиками промислових підприємств (розроблено на основі [1 – 4]).
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Необхідність забезпечення ефективності системи управління підприємства
загалом і системи управління ризиками зокрема, висувають ряд вимог до служб /
фахівців управління ризиками, які стосуються: ідентифікації ризиків, оцінки їх
актуалізації й документування ключових ризиків; відповідальності за організацію,
координацію, контроль, методологічну підтримку та розвиток процесу управління
ризиками; інформування керівництва компанії про хід процесу управління ризиками;
забезпечення збору та консолідації інформації, одержаної від структурних підрозділів
промислового підприємства; взаємодія з власниками, акціонерами, адміністрацією та
працівниками структурних підрозділів; ініціювання процесу ідентифікації та
актуалізації ризиків в проектах, стратегічному та бюджетному плануванні;
відповідальності за підготовку матеріалів щодо документування ризиків тощо.
В умовах нестаціонарної економіки промислові підприємства України
стикаються з безпрецедентними темпами змін у зовнішньому середовищі і
необхідністю адаптуватися до цих змін. При цьому перед підприємствами постає
завдання збереження кредитоспроможності, підвищення інвестиційної привабливості
та створення конкурентних переваг. Тому раннє виявлення ризиків, їх структуризація
і гнучке реагування на загрози макро-, мезо- і мікросередовища створює додаткові
можливості для ефективної реалізації сформованих тактичних і стратегічних планів
розвитку. Нестационарність економічного розвитку вимагає від економічних суб'єктів
обґрунтування виважених підходів до управління ризиками і створення і / або
удосконалення систем управління ризиками. Автором були узагальнені існуючі
підходи до управління ризиками промислових підприємств, виявлено особливості їх
застосування та визначено перспективи подальших досліджень, які, на наш погляд,
стосуються вивчення систем і методів управління ризиками в контексті досліджених
підходів.
Список використаних джерел:
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Risk management standards of The Institute of Risk Management
[Електроннийресурс].
–
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-managementstandard-russian-version.pdf.
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Relevance of research topic. The hotel business in Ukraine has certain features related
to the nature of work in the hotel industry, the type of service, product structure, supply /
demand ratio, sales patterns. Today, the hospitality industry, as a whole set of service
enterprises and other organizations, operates in a harsh competition, gaining both national and
international markets [5-6]. Market transformations in Ukraine, accompanied by
denationalization of property and the emergence of new structural units, should have led to an
increase in the level of competition between the subjects of the national economy. The tourism
industry is a collection of different subjects of tourism activity (hotels, tourist complexes,
motels, boarding houses, restaurant enterprises, transport, cultural institutions, sports), which
provide reception, service and transportation of tourists. Simultaneously with an increase in the
total number of tourists, the tourism infrastructure has become noticeable and its main
component is the hotel sector, which seeks to obtain its share of business. In modern
conditions, hotels are forced to fight for "a place under the sun", and if there is an opportunity to strive to expand their business. Recently, in connection with the recent economic downturn
in the developed world, the competition intensified sharply in the hospitality industry [1].
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Survival and growth of business activity are the most important directions in the
activity of hotel enterprises in all countries of the world. Some of them have already
realized this fact and take the necessary measures to secure a stable future by meeting the
changing needs of consumers and stimulating recurrence of hotel services [2].
Presentation of the main material.The hotel business is today the main component of
the tourist industry of Ukraine. The hotel industry sector is the most dynamic sector of the
Ukrainian economy. In today's conditions of tourism development issues of particular
importance are becoming the hotel industry.The features of the hotel business are that this
industry forms the volume of work for tourism, transport, retail, public catering, insurance,
culture and art, architecture and design, excursion service, advertising industry. Active
development of this sphere will provide new jobs, additional revenues to the budget, will
allow to create a positive tourist image of individual regions and the country as a whole,
therefore, determining the prospects of the hotel industry in Ukraine is relevant for the
present. But there are problems that make Ukrainian hotels uncompetitive if compared to
Western placement facilities. One of the most important reasons for these problems is that
the hotel business does not have national hotel chains that were able to produce a single
business strategy and meet the existing demand in this area. Today, hotels are forced to fight
for a "place in the sun", and if there is an opportunity to strive to expand their business.
In order to improve the quality and culture of customer service, as well as the
competitiveness of the world market for hotel services, there is not enough high level of
comfort at the enterprise, there should also be a considerable set of additional services [7]. The
variety and assortment of additional services is constantly expanding. If they already had about
ten in their list, then this figure now exceeded sixty.
References:
1. Kovehnikov VS Organization of hotel and restaurant business: training. manual /
VS Kovezhnikov, MP Malskaya, X.Y. Roglev - K .: Condor, 2015. - 752 pp.
2. State Service of Tourism and Resorts. - Mode of access: http://tourism.gov.ua.
3. Podlepina P.O. Trends in the development of hotel industry in Ukraine under
turbulence conditions. VisnykKhNU them. VN Karazin 2016. No. 5. P. 154-159.
4.Vidomenko IO, Didenko N.S. Research of the current state of the hotel economy of
Ukraine and its influence on the formation of a strategy of promotion of the services of the
hospitality industry. Scientific Herald of the IHU.2016. №. 21. P. 64-68.
5.Koval V. Integration processes in the telecommunication sector in Europe / Victor
Koval / Současná Evropa – Praga, 2013 – №2 – pp.129-141.
6. Koval V.Competitive policy and regulation of oligopolistic markets with network
effect.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks.
Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. 2017. №
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7. Structural transformation of the national economy in the context of Euro-regional
cooperation. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o., 2018. 240 p..
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Однією з найважливіших частин економіки світу сьогодні є туризм. Він чинить
потужну дію на багато сторін життєдіяльності окремих регіонів і країн [4]. Тільки
обсяг туристичних потоків склав у 2017 р. 1 323 млн прибуттів, а обсяг доходів від
туризму – 1 340 млрд дол. США [7]. Однак цей вид підпріємніцької діяльності тісно
пов’язаний з ризиками в сфері послуг. Можливості настання ризикових ситуацій
посилюються в умовах нестабільності соціально-економічного, політичного, воєнного
стану країни, що виявляється в коливанні ринкової кон’юнктури, розвитку
інфляційних процесів, піднятті ставок кредитування і т.д. Тому фактор ризику грає
важливу роль в туристичній діяльності, його вивчення буде актуально та потребує
розробки заходів по його управлінню.
Туристичне враження про тур в цілому або туристичні ресурси дестинації
складається з багатьох компонентів. Турист повинен отримати задоволення і
задоволення своїх потреб і бажань від отриманих туристичних послуг. Але ризики в
сфері туризму можуть зіпсувати відпочинок. Ризик – це явище або сукупність явищ,
можливість заподіяння шкоди об’єкту страхування [2, с. 17]. Можна виділити
наступні види ризиків для туристів (табл. 1). Вони не пов’язані з якістю
обслуговування турагентствами і туроператорами.
З іншого боку, в цілому в туристичній сфері можна виділити наступні види
ризиків:
- політичні (міжнародні конфлікти, нестабільність політичної ситуації в країні,
посилення вимог щодо оформлення документів для в’їзних туристів);
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- фінансово-економічні (валютні і кредитні ризики, ризик інфляції, падіння
платоспроможного попиту населення, низький рівень розвитку туристичної
інфраструктури, збільшення плати за туристичні послуги та ін.);
- соціальні (поява нових споживчих переваг на туристичному ринку);
- юридичні (прийняття законів, які ускладнюють функціонування турфірми,
істотні відмінності законодавства країни і законодавства інших країн у сфері
туризму);
- екологічні (ризики стихійних лих, катаклізмів і несприятливої для подорожей
погоди);
- внутрішньофірмові (ризик неотримання оплати або скасування замовлення,
ризик банкрутства, помилки в маркетинговій стратегії, невідповідність ціни і якості
турпродукту і ін.) [3].
Таблиця 1
Види ризиків у туризмі
Види ризиків
Ризики для здоров’я

Проявлення
Турист в подорожі, що не має уявлення про санітарно-епідеміологічних
норм, наприклад, в тропічній країні, може підхопити якусь хворобу і
захворіти навіть через кілька місяців. Укуси комах викликають зараження
або запальні процеси. Можливі отруєння місцевої водою і їжею. Тому перед
поїздкою в незнайому країну необхідно ознайомитися з переліком щеплень
(і зробити їх), а також і списком їжі, яка не рекомендується до вживання
туристами.
Ризики втрати майна
Під час поїздки може бути обкрадена квартира туриста, частково або
повністю втрачено його багаж. Туриста можуть обікрасти в готелі, на пляжі,
в аеропорту. Тому необхідно подбати про своє майно.
Емоційні ризики
У результаті багатогодинних перельотів і пересадок турист втомлюється і
може отримати стрес від втрати, а потім від знахідки свого багажу,
поведінки місцевих жителів, незнайомої країни. Тому необхідно
враховувати власну сприйнятливість до тих чи інших подій, не нервувати.
Відпочинок слід вибирати так, щоб не травмувати свою нервову систему.
Складено автором за матеріалами: [1; 5]

На появу і розвиток ризикових ситуацій можуть вплинути так звані форсмажорні обставинні:
1. Природні явища, які мають стихійний характер (пожежі, землетруси, повені).
Наприклад, саме руйнівна повінь в 2002 р. у Чехії затопило 753 населених пункта на
території країни. Лише в Празі свої житла змушені були залишити близько 50 тис. ос.
У результаті найбільше постраждали столичні райони. Це призвело до значних
руйнувань об’єктів туріндустрії Чехії. Якщо в 2001 р. цю країну відвідали 5,4 млн
іноземних туристів, то в 2002 р. ця цифра знизилася до 4,7млн осіб. Обсяг
туристичних прибуттів відразу після розливу річок впав на третину [6].
2. Екстремальні ситуації суспільного життя: військові дії, страйки, масові
захворювання (епідемії).Так, епідемія атипової пневмонії у 2003 р. прямим чином
вдарила по туристичному бізнесу Південно-Східної Азії.
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Величезний збиток туристичної галузі завдає тероризм, наприклад, у США у
вересні 2001 р. З данними ЮНВТО за цей період кількість подорожуючих в цілому по
світу скоротилася до 689 млн.
3. Заборонні акти держави (обмеження перевезень на певних напрямках,
заборона з окремими країнами торгових операцій внаслідок застосування
міжнародних санкцій, оголошення карантину та ін.).
Таким чином, ризик – це можлива подія з негативними наслідками з можливістю
настання збитку на туристичному ринку.
Функціонування туристичного ринку завжди пов’язано з умовами ризику і
невизначеності. Це потребує вирішення наступних завдань: аналіз об’єкта ризику,
виявлення причин появи ризику; оцінка ризику, визначення механізму управління
туристичною інфраструктурою в умовах невизначеності і ризику, розробку
ефективних заходів щодо подолання наслідків, пов’язаних з реалізацією ризику,
контроль за отриманими результатами.
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Україна розташована в центрі Європи, тому має всі умови для належного
розвитку економіки за рахунок туризму. Проте конкурентоспроможність туристичної
індустрії сьогодні є невисокою. Наприклад, за показником привабливості для туристів
у 2017 році Україна посіла лише 88 місце серед 136 країн світу [1]. Для того, щоб
змінити ситуацію, яка склалася, необхідно не лише переглянути стратегічні
пріоритети розвитку національної туристичної індустрії, але й активізувати внутрішні
резерви туристичного підприємства, зокрема, за рахунок удосконалення
організаційно-економічного механізму управління його діяльністю.
Зазначимо, що існують специфічні фактори й чинники, які мають безпосередній
вплив на формування організаційно-економічного механізму туристичного
підприємства. Так, наприклад, факторами зовнішнього середовища, які впливають на
функціонування й конкурентоспроможність суб’єктів господарювання у сфері
туризму, є наступні (рис. 1).
157

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»
Соціальноекономічні
фактори

Природногеографічні
фактори

Перший етап

Партнери по
господарських зв’язках
Кредитні
установи

Вибір рівня
формування

Споживачі

Конкурентоспроможність
туристичного
підприємства

Страхові
компанії

Законодавчі органи

Податкові
органи
Засоби масової
інформації

Демографічні
фактори

Науково-технічні
фактори

Політичні
фактори

Рис. 1. Фактори зовнішнього середовища функціонування суб’єктів господарювання у
сфері туризму[2, с. 265].
Найбільш суттєвими внутрішніми факторами впливу на організаційноекономічний
механізм
туристичного
підприємстває
наступні:
конкурентоспроможність обслуговування, конкурентоспроможність туристичного
продукту, ефективність господарської діяльності, ефективність маркетингової
політики, адаптивність підприємства тощо.
Необхідно враховувати особливий характер конкуренції на ринку туристичних
послуг, який залежить від конкуренції на суміжних ринках і пов’язаний із виконанням
туристичним підприємством функцій посередника між підприємствами-виробниками
послуг (готелями, транспортними організаціями, підприємствами ресторанного бізнесу,
розваг тощо). Це вимагає від туристичного підприємства, з одного боку, врахування
конкурентоспроможності підприємств-виробників послуг, а з іншого – вивчення
запитів споживачів та врахування їх платоспроможного попиту на туристичні послуги.
Отже, вибір євроінтегративного напряму розвитку України та особливості
внутрішнього ринку функціонування туристичних підприємств, зокрема врахування
зовнішніх та внутрішніх чинників, визначають нові вимоги до формування
організаційно-економічного механізму управління їх діяльністю в сучасних умовах
господарювання, а саме:
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1) орієнтацію та врахування ключових глобальних тенденцій розвитку
зовнішнього та внутрішнього середовища в господарській діяльності;
2) удосконалення економічного механізму діяльності, зокрема: шляхом
зниження оптимізації собівартості та рівня цін туристичного продукту при наданні
високого рівня сервісу; збільшення асортиментних різновидів туристичних послуг;
розробки оригінальних туристичних продуктів; збереження надійних контрагентів
тощо;
3)удосконалення основних принципів організаційного механізму управління
конкурентоспроможністю підприємства:
- надання змістовної консультації споживачу при виборі цільового сегменту
турпродукту;
- використання маркетингу взаємовідносин у співпраці зі споживачами (створення
сприятливої внутрішньої атмосфери, корпоративної філософії єдиної команди,
ефективної комунікаційної системи з метою інформування працівників та їхнього
заохочення до якісного виконання професійних обов’язків) [3];
- розроблення стандартів якості туристичного підприємства на основі
міжнародних, європейських та національних документів у сфері туризму;
- створення багатоканальних джерел споживачів туристичних послуг на основі
сучасних цифрових технологій для оптимізації замовлення турпродукту;
4) розроблення механізмів мотивації, стартапів, інновацій туристичного продукту
для забезпечення конкурентоспроможності з урахуванням та упередженням
комплексу можливих ризиків у господарській діяльності.
Отже, стратегія удосконалення організаційно-економічного механізму
управління туристичним підприємством передбачає орієнтацію на розвиток
самоорганізації, яка залежить від його адаптаційних можливостей і визначається
активністю у процесі розробки бізнес-інновацій при створенні оригінального
конкурентоспроможного туристичного продукту як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках, що є запорукою успіху у протистоянні кризовим явищам та
іншим викликам сучасної ринкової економіки.
Список використаних джерел:
1. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more
sustainable and inclusive future / World Economic Forum. – World Economic Forum,
Geneva, 2017. – 387 p.
2. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу.
Монографія / Т. І. Ткаченко. – К.: Київський національний торговельно-економічний
університет, 2009. – 463 с.
3. Пурська І. Організаційний механізм формування ефективної продуктової
політики суб'єктів міжнародного туризму / І. Пурська // Вісник Львівського
університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. – С.168-177.
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ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ
ІНДУСТРІЇ
Зайцева В.М.
к.п.н., професор,
завідувач кафедри Міжнародного туризму
Запорізький національний технічний університет
м. Запоріжжя, Україна
Готельно-ресторанний бізнес об’єктивно відноситься до пріоритетних видів
економічної діяльності. Швидкі темпи розвитку готельно-ресторанної індустрії
(збільшення кількості закладів розміщення та харчування, потоку туристів тощо)
потребують залучення додаткових трудових ресурсів. Актуальність дослідження
кадрових проблем в готельно-ресторанній індустрії зумовлена потребами
удосконалення сучасних систем кадрового забезпечення та підвищення рівня
професіоналізму працівників, підвищенням вимог до рівня їх освіченості, професійної
мобільності, конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках праці.
Питанню кадрового забезпеченню в готельному та ресторанному бізнесі
присвячені праці таких науковців, як Андрушків Б.М., Анішина Н.Б., Безрученков
Ю.В., Варипаєв О.М., Долишній М.І., Конєва Т.А., Опанащук Ю.Я., П’ятницька Г.Т.,
Степаненко В.О., Ткаченко О.П., Черковец В.О., Чубарєва Л.І. та ін.
Будучи складовою реального сектору економіки, готельно-ресторанний бізнес
об’єктивно має свої особливості, причому як на мікро-, так і на макроекономічному
рівні. Готельно-ресторанний сектор надає комплекс послуг для туристів, визначаючи
перспективи і передумови розвитку туризму та надання споживачам соціальнокультурних послуг. Це посилює необхідність високої професійної підготовки кадрів
для готельного і ресторанного сервісу, вирішення комплексу завдань із
обслуговування відвідувачів та формування міцних конкурентних позицій
підприємств.
Кадрове забезпечення – це комплекс дій, спрямованих на пошук, оцінювання і
встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій
компанії для подальшого просування кар’єрною драбиною, так і поза її межами для
нового найму тимчасових або постійних робітників [1].
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За останні десять років кількість працівників у закладах тимчасового
розміщування й організації харчування зменшилася на 17% (206,5 тис. осіб у 2010 р.
до 172,3 тис. осіб у 2017 р. Найнижчий показник відзначено у 2015 році (див. табл. 1)
[2].
Таблиця 1
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання у закладах
тимчасового розміщування й організації харчування у 2010 – 2017 роках

Роки

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання (тис.
осіб)
усього

з них у фізичних осіб-підприємців

206,5
206,9
226,9
222,8
161,3
142,1
155,2
172,3

74,5
80,5
92,7
92,9
62,0
56,6
66,5
81,0

Кадровий потенціал – одна з форм вияву особистісного фактора розвитку
суспільного виробництва, поняття, яке відображає ширший і сучасний погляд на роль
людини у виробництві. Воно ширше і глибше, ніж категорія «робоча сила».Кадровий
потенціал є основним джерелом забезпечення підприємств кадрами.
Сьогодні підприємства готельно-ресторанної сфери господарювання змушені
вирішувати наступні проблеми, а саме як і де знайти необхідних працівників і яким
чином їх стимулювати, які мотиваційні механізми використати [3].
Перша проблема – це пошук працівників. Дана проблема зумовлена частковою
відсутністю мотивації у молоді здобувати освіту і з можливістю досить вільно
виїжджати за кордон з метою працевлаштування (безвізовий режим).
Інша проблема – правильно обрані внутрішні мотиваційні механізми, які б
стимулювали потенційних працівників залишатись в країні і працювати у даній сфері.
Для розв’язання проблем кадрового забезпечення в готельно-ресторанній
індустрії необхідно:
– виявити потреби закладів готельно-ресторанного бізнесу в спеціалістах
різного профілю, привести до єдиного стандарту перелік професій в туристичній
галузі та розробити відповідні диференційовані методики підготовки спеціалістів для
роботи в сфері туризму;
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– активізувати співпрацю ВНЗ та туристичних організацій з метою вироблення
єдиних освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців з туризму, налагодження
зворотного зв’язку та орієнтації на потреби роботодавця сучасної сфери туристичних
послуг;
– організовувати виробничу практику студентів кожного року з метою
поетапного набуття професійних компетенцій та забезпечення кращої адаптації
студентів до реальної практичної діяльності в сфері туризму [3].
Таким чином, для вирішення проблем кадрового забезпеченню в готельному та
ресторанному бізнесі важливим є звернути увагу на налагодження співпраці з
навчальними закладами щодо підготовки необхідних фахівців. Але пошук
працівників має бути взаємопов’язаний з використанням ефективних мотиваційних
механізмів – це і достойна заробітна плата, і преміювання тощо. Мотивація повинна
спрямовуватись на досягнення цілей підприємства.
Список використаних джерел:
1. Дослідження та удосконалення кадрового забезпечення інноваційної
діяльності підприємства в умовах впровадження ІТ-технологій: аналітичний матеріал.
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Якість послуг стала однією з найважливіших конкурентних переваг, яку
повинні взяти наозброєння туристичні підприємства для забезпечення свого успіху
навнутрішньому та міжнародному ринках.Управління якістютуристичних послуг
розглядають як управлінську діяльність в умовахдинамічного попиту та змін
ринкового середовища, що передбачає визначення якісних вимог до обслуговування,
оцінювання та контроль якіснихпараметрів, розробку заходів підвищення якості
туристичного продукту накожному з етапів його життєвого циклу.
В діяльності підприємств сфери туризму менеджмент якостірозглядається
дослідниками як систематичне та динамічне управління бізнес-процесами, метою
яких є:– підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринкутуристичних
послуг та його прибутковості;– розширення можливостей бізнесу відповідно до
світових стандартів;– досягнення економічної стабільності підприємства за
рахунокпідвищення якісних параметрів туристичних послуг та економії часу,
засобів,ресурсів;– дотримання вимог законодавчих актів, міжнародних і
державнихстандартів у сфері якості;– задоволення потреб клієнтів у якісних
туристичних послугах,збільшення клієнтської бази [1, с. 197].
Фахівці наводять такий перелік функційуправління якістю: прийняття рішень
керівництвом підприємства у сферіполітики якості; дослідження у сфері якості послуг
потреб туристичногоринку; планування якості та розробка необхідних заходів;
упровадження галузевих стандартів якості; навчання персоналу згідно з
кваліфікаційними вимогами; мотивація персоналу і нормування праці; контроль
якості;реалізація заходів; взаємодія із зовнішнім середовищем (вирішення
питаньякості з постачальниками, споживачами, державними органами) [2, с. 132].
У процес формування моделі системи управління якістю послугтуристичного
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підприємства необхідно включати оцінювання ефективності обраного набору заходів
щодо забезпечення якості туристичних послуг, атакож інструменти управління
процесом надання послуг, розробкою нового туристичного продукту, інформаційнопрограмного забезпечення бронювання, методами продажів послуг, які суттєво
впливають на якістьобслуговування.Управління якістю послуг передбачає наявність
відповідних управлінських підсистем у загальній системі управління туристичного
підприємства, основним призначенням яких є контроль організації танадання
послуг.Друга підсистема – лояльність та мотивація персоналу.Третя підсистема –
організація контролю за якістю послуг, щонадаються постачальниками (готелі,
транспортні підприємства тощо)[3].
Якість обслуговування туристів є складним економічним об’єктомуправління, у
якому можна виділити сукупність діючих окремо підсистем,що вимагають від
туристичної фірми застосування специфічних навичок,пов’язаних з аналізом і
вибором виконавців, які безпосередньо реалізують туристичний продукт на
збалансованому рівні якості за всіма йогоскладовими. Отже, основною проблемою
якісного обслуговування туристів євибір підприємством виконавців послуг, що
утворюють туристичний продукт[4]. Як правило, дані виконавці розташовані на
відстані відпідприємства і функціонують незалежно один від одного. Тому
дляефективного управління якістю туристичного обслуговування необхідно
використовувати найсучасніші методи ситуаційного та евристичного управління,
багатокритеріальні методи оптимізації та методи адаптивного управління, що
дозволяють оптимізувати склад туристичного продукту заякістю і вартістю послуг,
які його утворюють. Для ефективного управління якістю туристичних послуг та
підвищення продуктивності праці персоналу доцільним буде рекомендувати
керівництв у підприємства впровадження автоматизованої системи формування
туристичних послуг на основі високопродуктивних інформаційних систем.Основу
такої системи становить база даних, яка містить інформацію про всіхпотенційних
суб’єктів туристичної діяльності, розташованих у привабливихдля туристів країнах.
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МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ
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Харків, Україна
Підвищення динаміки захворюваності населення України зумовлює розвиток в
країні індустрії оздоровчої продукції з метою поліпшення стану здоров’я споживачів,
підвищення якості їхнього життя, збереження генофонду нації. Одним з напрямів
професійної діяльності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі є розроблення
такої оздоровчої продукції, що сприятиме збереженню та відновленню стану здоров’я
споживачів, забезпеченню їхнього організму основними поживними речовинами як
під час профілактики хвороб, так і при їх лікуванні.
Пріоритетні завдання професійної підготовки сучасних фахівців зі
сформованою здоров’язбережувальною компетентністю задекларовано у нормативноправових документах України та зарубіжних країн («Європейська стратегія здоров'я –
2020», «Національна доктрина розвитку освіти», Спільна Резолюція Міністерств
України «Здорова нація – сильна Україна», Конституція України), що регламентують
проведення досліджень з питань здорового способу життя та створення ефективних
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засобів інформування широких верств населення з необхідності споживання
оздоровчої продукції харчування.
Отже, модернізація професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів
харчової галузі передбачає необхідність формування знань, умінь, навичок та
професійно важливих якостей зі здоров’язбереження. Так, майбутні фахівці повинні
здійснювати не лише технологічну діяльність з виробництва оздоровчої продукції, а й
реалізовувати медико-фізіологічні знання з будови і функціонування організму
споживачів та біологічні знання щодо оздоровчих властивостей біологічно активних
речовин та харчових добавок. Це активізує потребу розроблення і впровадження
відповідної методики навчання основ здоров’язбереження майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі.
Окремі аспекти навчання основ здоров’язбереження майбутніх фахівців
розглянуто у працях науковців І. Анохіної, Л. Безкоровайної, Ю. Бойчука,
Д. Вороніна, Ю. Лукашина, А. Маркової, Т. Миронюк, Л. Мітіної, І. Рибіної. Однак,
питання навчання основ здоров’язбереження в процесі професійної підготовки
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі не було предметом спеціального
дослідження.
Аналіз
теоретичних
та
практичних
положень
навчання
основ
здоров’язбереження майбутніх інженерів-технологів харчової галузі дозволив виявити
низку суперечностей між: соціальним запитом споживачів на оздоровчу продукцію
харчування та недостатнім рівнем професійної підготовки майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі до розроблення та виробництва такої продукції;
необхідністю створення і впровадження харчової продукції оздоровчого призначення
та недостатнім рівнем навчання основ здоров’язбереження у цих фахівців; потребою
навчання основ здоров’язбереження у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
та недостатньою розробленістю теоретичних і методичних основ реалізації цього
процесу. Необхідність вирішення виявлених суперечностей зумовило проблему
дослідження – підвищення рівня навчання основ здоров’язбереження майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі в процесі їхньої професійної підготовки.
Метою
дослідження
є
розроблення
методики
навчання
основ
здоров’язбереження майбутніх інженерів-технологів харчової галузі.
Система цілей навчання основ здоров’язбереження майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі щодо розроблення оздоровчої продукції містить три
складові, а саме медико-фізіологічну, біологічну та технологічну. Це стало підґрунтям
для розроблення моделі змісту навчання основ здоров’язбереження.
Диференційно-інтегрований метод навчання основ здоров’язбереження
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі містить два етапи (рис. 1). Перший
етап спрямований на засвоєння медико-фізіологічної, біологічної та технологічної
складових змісту, а другий етап передбачає їх інтегроване засвоєння.
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Перший етап

Метод навчання основ здоров’язбереження
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі

Диференційний етап методу навчання основ здоров’язбереження
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
Вибір складової змісту, що формується:
- медико-фізіологічна; - біологічна; - технологічна
Вибір рівня формування складової змісту:
- репродуктивний; - продуктивний; - творчий

Другий етап

Інтегрований етап методу навчання основ здоров’язбереження
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
Вибір інтегрованих складових змісту:
- медико-фізіологічна+біологічна; - медико-фізіологічна+технологічна;
- біологічна+технологічна; - медико-фізіологічна+біологічна+технологічна
Вибір рівня формування інтегрованої складової змісту:
- репродуктивний; - продуктивний; - творчий

Сформованість знань, умінь, навичок та професійно-важливих якостей зі
здоров’язбережування майбутніх інженерів-технологів харчової галузі

Рис. 1. Диференційно-інтегрований метод навчання основ здоров’язбереження
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
З метою реалізації запропонованого методу теоретично обґрунтовано засоби
навчання основ здоров’язбереження майбутніх фахівців, зокрема, систему професійно
орієнтованих задач, які забезпечують цілеспрямоване управління пізнавальною
діяльністю студентів.З огляду на специфіку моделі змісту, методу та засобів
теоретично обґрунтовано форми навчання, що моделюють професійну діяльність
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі та сприяють їхній підготовці до
розроблення оздоровчої продукції в реальних виробничих умовах, а саме: фронтальні,
індивідуальні, групові та парні. При цьому запропоновано форми навчання, які
відображають поліфаховість основ здоров’язбереження за медико-фізіологічною,
біологічною та технологічною складовими. Це забезпечує формування у майбутніх
фахівців професійно важливих якостей зі здоров’язбереження.
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В сучасних умовах розвитку України в кожній галузі здійснюється пошук
нових шляхів і методів виробництва, проводиться аналіз сучасного стану,
окреслюються перспективи на майбутнє. Ці процеси відбуваються також і в сфері
задоволення туристичних потреб населення, надання йому різноманітних
туристичних послуг у вигляді житла, харчування, транспортного та екскурсійного
обслуговування та інших видів сервісу. Розвиток туризму в економіці особливо
актуальний, оскільки саме завдяки туризму, можливо поліпшити соціальноекономічну ситуацію. В Україні є необхідні умови для розвитку туризму: природнорекреаційні ресурси, історико-культурне надбання, пам'ятки архітектури. Однак, цей
потенціал не затребуваний туристами, так як матеріально-технічна база сфери
туризму не відповідає вимогам міжнародних стандартів обслуговування і не має
можливості для створення конкурентного туристичного продукту, тому виникає
необхідність підвищувати якість туристичних послуг [1, с. 14].
Туристичний сектор України є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та
зарубіжних дослідників. Зокрема можна виділити праці таких вчених, як Марценюк
Л. В. [2], Теребух А. А. , Макар О. П., Ільницька Г. Я. [3] та інших. У ряді областей
України існують всі необхідні передумови для розвитку ринку туристичних послуг. В
даний час в Україні йде формування ринку цих послуг, що користуються великим
попитом. Аналіз і прогноз сукупного попиту на туристичному ринку показав, що
кількість туристів з кожним роком збільшується, і тенденції до збільшення
туристичного потоку в найближчій перспективі будуть зберігатися. Саме це робить
питання удосконалення якості надання туристичних послуг особливо актуальним.
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Метою роботи є аналіз напрямків удосконалення якості надання туристичних
послуг.
Почнемо з того, що коло суб’єктів, що здійснюють створення та надання
туристичних послуг різноманітне, зокрема, можна виділити дві великі категорії –
туристичні оператори та туристичні агенти. Їх взаємодія утворює ринок туристичних
послуг [3, c. 127].
Окрім того, до суб’єктів створення та надання туристичних послуг потрібно
віднести і самих постачальників туристичних послуг, до числа яких належать музеї,
ресторани, готелі, транспортні компанії.
Лише при взаємодії відповідних трьох суб’єктів можна говорити про розвиток
ринку туристичних послуг в повній мірі, про що свідчить їхня взаємодія. Лише в
процесі своєї взаємодії ці три суб’єкти можуть задовольнити туристичні потреби
будь-якої категорії населення [4].
На жаль, в Україні, порівняно із міжнародною практикою, використання
природних ресурсів в сфері туризму досить обмежена: туристичні походи,
прогулянки, санаторно-оздоровчий та рекреаційний туризм. У зв’язку з цим,
необхідно звернутися до міжнародного досвіду надання туристичних послуг, задля
кращого розуміння та подальшого використання їхнього потенціалу.
Міжнародна практика знає багато різних способів надання туристичних послуг.
Передусім – оновлення часу реєстрації в готелі. Зокрема, доцільно розширити години
роботи з 7 до 11 годин, оголосивши про його новаторський крок. При цьому, готельна
галузь потребує реструктуризації власної політики прибуття та відправлення щоб
відобразити сучасний трафік. Тому доцільно запровадити «будь-який час реєстрації»
у масовому масштабі, щоб гості не очікували стандартного часу заселення (з 14.00 як
правило) [3, с. 129].
Не менш важливий напрямок – забезпечити безкоштовний трансфер – таксі –
до готелю та з готелю. Доступні послуги з трансферту дозволили б усунути значну
кількість стресів та труднощів, що переносять відвідувачі, які приїжджають на
відпочинок вперше.
Не менш важливим напрямком покращення якості надання туристичних послуг
виступає – оновлення пропозиції, коли це можливо. Варто враховувати споживчу
психологію за статусом преміум-рівня – споживачі починають віддавати свій
ексклюзивний продукт і раптом він вже не є ексклюзивним. Але, хоча більшість
споживчих компаній, як правило, покращують споживацький досвід, коли це
можливо, компанія, має розширювати асортимент послуг та туристичних напрямків.
Наприклад, в готелях Франції існує політика переходу на наступний рівень номеру
або номеру, якщо це доступно, коли турист зареєстровується. Відповідний досвід
доцільно використовувати і в нас. Проте здебільшого готелі уникають відповідні
оновлення, і ми пропонують такі послуги за певну вартість [6, с. 90].
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Наступним логічним кроком у вдосконаленні якості надання туристичних
послуг є проведення анкетувань серед клієнтів. Це допомогло б оцінити рівень
задоволеності потреб туристів та рівень обслуговування на туристичних
підприємствах. Після анкетування чітко зрозуміло які слабкі і сильні боки на
підприємстві і на що варто звернути увагу.
Також доцільно пропонувати додаткову цінність послуг. Найпростіше, що
можна зробити для збільшення доходу на одного клієнта, - додати додаткову
пропозицію до досвіду. Наприклад, надати різні варіанти обіду та вечері, або
додатковий прокат обладнання.
Не менш важливо створити унікальні туристичні продукти. Один з поширених
шляхів досягнення успіху для багатьох туристичних компаній – це становлення на
ринку ніш. Йдеться про ексклюзивність товару чи послуги, тобто можна продати те,
що ніхто інший не продає. Цей тип сегментації зростає за популярністю у всьому
світі.
Також варто звертати увагу на рівень освіченості персоналу, їх кваліфікацію,
досвід роботи та особисті якості. Якщо всі ці показники будуть на високому рівні, то
вірогідно туристи будуть задоволені обслуговуванням.
Таким чином, підвищення якості надання туристичних послуг можна досягти
через співпрацю державного апарату, державних органів та приватного сектору
туристичних послуг, активну інформаційну діяльність та підтримку туристичного
іміджу країни та окремих областей, а також шляхом ретельного підбору персоналу.
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Medical tourism in its content is a temporary territorial movement of people outside
of their place of residence to obtain medical treatment. This phenomenon has existed since
ancient times, but within the limits of socialization and globalization of social development
during the 20th century and the beginning of the 21st century, it became more extensive
and began to attract the attention of scholars, entrepreneurs, goverment officials, associative
structures and international organizations [1].
In reflecting on the potential of medical tourism, it is necessary to draw the attention
to the presence of various aspects of its characteristics and their discussion in scientific
publications. First, it is important to note, that the term "medical tourism" is defined
carefully. As a rule, medical tourism is considered to be the most general term, which
characterizes the provision of complete medical services to tourists and combines health,
diagnostic, therapeutic, rehabilitation, reproductive, aesthetic and other types of tourism.
Sometimes medical tourism is separated from the above types of tourism and is identified
only with conscious non-emergency treatment. Accordingly, in determining the potential of
medical tourism, there is a need to specify the scope of its use within the subject and object
of research, as medical tourists often combine health care with rest in resorts, health centers,
SPA and Wellness centers.
Secondl, medical tourism is heterogeneous in developed countries and regions, that
necessitates to clarify the characteristics of the investigated elements (main directions,
priority services, known medical establishments, popular destinations, etc.). For example,
the Ukrainian Association of Medical Tourism relates such medical services as reproductive
medicine, dentistry, ophthalmology, cardiology, aesthetic medicine and cosmetology,
plastic surgery, spa treatment, cellular engineering, and the using of a cord blood banking
to the main directions of medical tourism in Ukraine (about 200 medical establishments
operate on the market of medical tourism) [3].
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In Europe, Germany has the leading position in medical tourism with its popular
medical institutions: Berlin (more than two hundred years of history of medical institutions
based on scientific and educational medicine, there are more than 100 clinics and institutes,
which are grouped into dozens of centers of different profiles); Hamburg (institutes, more
than 80 university and private clinics, specialized medical centers, in-patient facilities);
Bonn (30 clinics and research institutes) and the land of Bavaria (more than 400 hospitals,
specialized centers, 300 preventive and rehabilitation facilities, factories for the manufacture
of medical equipment). In Great Britain, the priority of medical tourism has been formed in
medical institutions in London. In Austria, tourists are attracted by the Vienna Medical
School. Swiss medical clinics are known for a long time (there are dozens of clinics and
more than 100 specialized centers and institutes). In Spain, the most famous medical clinics
are located in Barcelona. In Belgium, a center of medical tourism is Brussels. In Italy, the
well-known area of medical tourism is reproductive health and surgery. Greece directs its
specialization to greater use of the healing properties of nature on the seacoast. Modern
"Eastern European tigers of medical tourism" are: Lithuania, Poland, Hungary, Czech
Republic, Croatia.
Third, the role and effects of medical tourism are different for subjects and it is
necessary to analyze them according to the management levels [2]. At the personal level (for
tourists), medical tourism is, above all, a method for obtaining better and cheaper medical
services compared with available services in their region of residence. At the micro level
(for enterprises), the provision of medical services to tourists is an additional source of
financial resources, rather than providing them to the local population either creating their
branches elsewhere or leaving. At the meso level (for the region), medical tourism is a
source of employment growth, strengthening local communities, strengthening regional
infrastructure and promoting regional tourism destination. At the macro level (for the
country), medical tourism is the source of international foreign exchange earnings, it
popularizes the international image of the state and forms a national brand. At the global
level (for the world economy), the expansion of international medical tourism intensifies
international economic relations, promotes scientific and technical exchange and
intellectualization of tourist flows.
Fourth, the potential of medical tourism depends on various factors, which determine
the extent of its distribution. It is possible to identify the groups of factors that influence the
medical tourism and form the attractiveness of medical services for tourists. Natural factors
of medical destination are climate, natural and recreational resources, unique medical
resources. The production factors of institutions providing medical services are the
availability of qualified specialists, the use of unique and advanced technologies, quality
equipment and the provision of necessary conditions for the provision of medical services.
Economic factors that determine the prevalence of medical institutions are service prices,
transportation costs, living and food costs.
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Market attractiveness factors are the presence of a brand, advertising, propaganda,
sales promotion (loyalty programs, discounts, gifts, etc.) and personal actions of the staff.
Socio-cultural factors that determine the arrival of medical tourists are religious community,
culture, tolerance of staff and local residents. Political factors are favorable legislative
framework, support by state authorities and local self-government, absence of military
conflicts.
Fifth, it is necessary to clearly define the indicators of medical tourism evaluation.
Such indicators can be the number of medical tourists, the number of medical institutions,
the number of people employed in medical institutions, the volume of medical services
provided, income and profit from the provision of medical services, taxes on medical
services provided, etc. Accordingly, unleashing the potential of medical tourism involves
the comprehensive identification of its present and future opportunities in terms of the
scope, the characteristics of the investigated elements, the composition of the subjects, the
factors of influence, the indicators of evaluation.
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Дослідження низки аспектів соціально – економічної політики України, в
сучасних умовах, дозволяє стверджувати про важливість розвитку лікувального
туризму. Лікувальний туризм, як один із його видів, передбачає діяльність із
організації медичного обслуговування у середині країни чи за її межами.
Лікувальний туризм передбачає надання таких видів медичних послуг: оздоровчі,
лікувальні, санаторно рекреаційні.В Україні створена Українська асоціація
медичного туризму (УАМТ),яка сприяє отриманню об’єктивної інформації для
споживачів лікувальнихпослуг, підтримує розвиток та захист репутації вітчизняного
медичного туризму, сприяє реформуванню системи охорони здоров’я, взаємодіє із
низкою інших країн, їх клініками, які надають аналогічні такі послуги [1].
Слід зазначити, що дослідження попиту споживачів на туристичному ринку
засвідчує вищий рівень зацікавленості до послуг лікувального характеру, в т. ч. із
числа зарубіжних користувачів. Львівська область, за наявністю природнорекреаційних ресурсів, займає провідне місце в Україні. Даний регіон багатий
різними родовищами мінеральних вод (понад 200джерел),грязей, озокериту тощо.
Зазначені ресурси використовуються в процесі надання послуг із санаторнокурортного лікування санаторіями Трускавця, Східниці, Моршина, Немирова,
Великого Любіня, Шкло, Розлуча та інших. Окрім оздоровчих
та санаторно –
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рекреаційних послуг, на ринку України представлені ще послуги лікувального
характеру, а саме: стоматологія, репродуктивна медицина, клітинна інженерія,
офтальмологія, можливості використання банку пуповинної крові, пластична
хірургія, естетична медицина тощо. Медичні послуги з трансплантації органів, до
яких є велика зацікавленість споживачів туристичного ринку, вимагають
урегулювання низки питань на державному рівні. Розглянемо, за даними Державної
служби статистики України та Головного управління статистики у Львівській області,
розподіл туристів за метою поїздки та видами туризму у 2017році (табл. 1) [ 2].
Таблиця 1
Розподіл туристів за метою поїздки та видами туризму у 2017 році[2]
У тому числі
Обслуговано
туристів

в’їзних
(іноземних)
туристів

виїзних туристів

внутрішніх
туристів

осіб
Усього туристів
у тому числі за метою
поїздки
службова, ділова,
навчання
дозвілля, відпочинок
лікування
спортивний туризм

175150

6042

82653

86455

300

–

264

36

120102
53768
153

3048
2954
–

81715
3
48

35339
50811
105

Як видно із табл. 1. «Розподіл туристів за метою поїздки та видами туризму у
2017 році» 2954 особи з інших країн отримали послуги лікування в Україні, що
становить 5, 49 % (53768 осіб) від загальної кількості усіх туристів на ринку
медичних послуг. Внутрішні туристи, у даній категорії лікувальних послуг, становили
94,5% (53768 осіб) [2].
Виявлено , за даними Державної служби статистики України та Головного
управління статистики у Львівській області, розподіл туристів за метою поїздки за
2011-2017 роки та подано у табл.2 [2].
Таблиця 2
Розподіл туристів за метою поїздки [2].

Усього туристів
у тому числі за
метою поїздки
службова, ділова,
навчання
дозвілля, відпочинок
лікування
спортивний туризм

2011

2012

2013

2015

2016

2017

188520

2014
осіб
92128

128709

124013

112472

181827

175150

1684

1580

953

84

842

816

300

107440
19320
138

97990
23738
296

160026
26152
812

74168
17399
363

86240
24231
397

104913
74230
406

120102
53768
153
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Проаналізуємо тенденцію зміни показника «Лікування» із табл. 2. «Розподіл
туристів за метою поїздки» за період 2013-2017 роки. Відповідно до 2013року у
2014році даний показник знизився на 33, 47%; у 2015році відповідно до 2014 року він
зріс на 39,27%; у 2016 році порівняно до 2015 року відбулося зростання даного
показника у 3,06 разів; а у 2017році порівняно до 2016 року цей показник знизився на
27, 57%.
Саме тому, відповідно до проведених розрахунків, що не спостерігається
динамічний розвиток лікувального туризму в Україні, є потреба активізації
зусиль усіх учасників ринку туристичних послуг та органів влади на місцях.
До проблем, які потребують розв’язання, що сприятиме більш кращому
розвитку лікувального туризму в Україні, як важливого напряму соціально –
економічної політики, є наступні:
- забезпечення вищого рівня поінформованості зацікавлених аудиторій
споживачів послуг медичного туризму про те, які саме послуги вони можуть
отримати в Україні;
- більш активна рекламна діяльність учасників ринку послуг лікувального
туризму;
- побудова єдиної бази даних про осіб, які мають специфічні захворювання;
урегулювання питання страхування
вітчизняних споживачів послуг
лікувального туризму;
- митні формальності;
- оцінка вартості медичних послуг;
- інвестиційні проекти у розвиток даної галузі;
- урегулювання нормативно-правових
документів із питань придбання
лікувальних послуг іноземцями в Україні та громадянами України за кордоном;
- покращення розвитку туристичної інфраструктури тощо.
Розв’язання низки проблем у питаннях розвитку лікувального туризму в
Україні, як важливого напряму соціально – економічної політики,
дозволить
забезпечити вищий рівень розвитку підприємств даного сегменту ринку, краще
задоволення споживачів послуг лікувального туризму, отримати кращі економічнофінансові результати суб’єктів ринку, забезпечити вищий рівень розвитку
регіональної та національної економіки тощо.
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Харківський державний університет харчування та торгівлі
м. Харків, Україна
Майже 25 років минуло, як в Україні з’явився кейтеринг. Серед його
найдинамічніших проявів - виїзне обслуговування (до свята) та корпоративне
харчування, індустріальний кейтеринг, обслуговування на транспорті та на
віддалених об’єктах. Дослідженнями надання послуг кейтерингу та особливостей
його розвитку займалось багато зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Ф.
Халворсен, Ф. Бастіа, Р. Браймер, Дж. Р. Уокер, В.П. Гребенюк, К. Погодін, І.
Смирнов, А. Рум’янцева, Н. П’ятницька, В. Архіпов та інші [1–4].
Кейтеринг – один із секторів, що динамічно розвивається у галузі ресторанного
господарства. Цей вид обслуговування представляю собою високоприбутковий та
перспективний вид діяльності для готелей та ресторанів, які планують організовувати
послуги постійно, а не періодично з метою долучити додатковий дохід для закладу.
Кейтерингове обслуговування може приймати найрізноманітніші форми: прийом,
презентація, банкет, фуршет, коктейль, вечір, пікнік, весілля, ювілей тощо. Залежно
від формату вимоги до кейтер’є будуть різні. Ресторани, за деяким виключенням,
найчастіше не займаються доставкою обідів в офіси, залишаючи цей напрямок
спеціалізованим компаніям. Крім того, у більшості випадків концепція ресторану
визначає його спеціалізацію як кейтеринговій компанії. Кейтеринг як самостійний
вид бізнесу має власну класифікацію: кейтеринг у приміщеннях; кейтеринг поза
приміщеннями; індивідуальний кейтеринг; роз’їзний кейтеринг; роздрібний
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кейтеринг; контракт на поставку; кейтеринг-інсайд; кейтеринг-аутсайд; VIPкейтеринг; кейтеринг напоїв та коктейлів (виїзний бар). На сьогоднішній день
компанії, що пропонують послуги з кейтерингу в Україні швидко розвиваються,
удосконалюють свої прийоми роботи із замовниками розширюючи перелік надаваних
послуг. На практиці під кейтерингом мають на увазі не лише приготування страв, а й
доставку та обслуговування персоналом закладу, сервірування, оформлення столу,
розлив і подачу напоїв гостям та інші послуги.
Якщо ще недавно в Україні про кейтеринг було відомо лише вузькому колу
професіоналів, то сьогодні український ринок кейтерингу розвивається швидкими
темпами. Зараз український кейтеринг представлений як приватними підприємцями,
що доставляють обіди кільком клієнтам, так і відомими ресторанами і
представництвами великих міжнародних компаній.
Дослідивши ринок кейтерингу в Україні було виявлено лідерів серед фірм що
надають послуги виїзного обслуговування.Компанія «Ессен» знаходиться в Харкові й
користується тут стабільною популярністю ось уже 15 років. Особливість – у
комплексному підході до організації бенкетів та фуршетів. Власні виробничі
потужності та неабияка база персоналу дозволяє «Ессен» організовувати
найрізноманітніші варіанти обслуговування: від обідів, кава-брейків та пікніків до
великих фуршетів і бенкетів з класичним обслуговуванням та кількома варіантами
меню. Якість кухні й рівень сервісу кейтерингової компанії уже оцінили безліч
замовників, більшість яких стає їхніми постійними клієнтами.
В «Ессен» є власна виробнича база в Харкові, площею понад 450 кв. м. Вона
оснащена необхідним технологічним та холодильним обладнанням і навіть
автопарком. Томуусі заходи можна повністю технічно забезпечити;можна обрати
будь-який формат проведення, адаптувавши ідеї замовника під обрану локацію;
спираючись на побажання клієнтів, команда «Ессен» розробляє індивідуальні
кошториси для них.«Живіт-кейтеринг» - одна з найвідоміших у Києві. Компанія надає
чималий перелік тематичних сервірувань, що дозволяє їм легко відтримати в
концепцію будь-якого заходу. «Живіт-кейтеринг» організовує дегустацію обраного
меню, а також демонструє, як виглядатиме сервірування столу й персонал, що
обслуговуватиме захід. Ще одна особливість цієї кейтерингової компанії — кухню
тут спроектували винятково під специфіку виїзного ресторанного обслуговування.
Тому власники запевняють, що потужності кухні можуть обслуговувати заходи
чисельністю до 2000 гостей.За 2017 рік «Живіт-кейтеринг» організував понад 270
успішних заходів та обслужив 50 000 гостей.
За 5 років свого існування студія кейтерингу «Chef» встигла стати однією з
найбільш відомих у Львові. На її рахунку – 1500 проектів. А число постійних
приватних і корпоративних клієнтів студії вже перебільшує сотню. «Chef»
організовує виїзне обслуговування заходів у будь-яку точку на мапі Львова та
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Західної України. А до послуг студії входить не тільки доставка готових страв, але й
сервірування та оформлення столів, обслуговування офіціантами, барменами й
бариста, забезпечення необхідними меблями та шатрами.Але головна особливість
студії «Chef» – авторський підхід, що дуже важливо для бізнес-заходів, коли
організаторам важливо догодити кожному клієнтові, партнеру й навіть конкуренту.
Розробка індивідуального меню, дизайнерське оформлення столів, впровадження
світових трендів в ексклюзивне оформлення, креативний підхід до кожного заходу.
За 15 років існування компанія «Фігаро-кейтерингу»провела понад 10000 заходів
для мільйона гостей. За цей час послугами скористалися 3000 компаній. Найбільшу
популярність вона здобула в Одесі.Серед сильних сторін «Фігаро-кейтерингу» клієнти
називають професійний підхід компанії до кожного заходу та вражаючий перелік
варіантів організації заходу. Компанія надає послугу подієвого кейтерингу з
обслуговування фуршетів, банкетів, шведських столів, коктейлів та кава-брейків на
корпоративних, освітніх, державних, PR-заходах і приватних урочистостях. Своєю
особливістю команда «Фігаро-кейтеринг» називає те, що, не прив’язуючись до
стаціонарних ресторанів, на обраній клієнтом локації вони забезпечують захід усім
необхідним обладнанням і декором для якісного прийому їжі та напоїв [5].
Ще однією з лідерів українського ринку кейтерингу є компанія «Richcatering»
яка знаходиться в Дніпрі. Компанія організовує кейтеринг для бізнесу:фуршети,
банкети, кава-брейки, барбекю, корпоративне харчування. А також надає кейтерингові
послуги на приватних заходах:весіллях, заміських пікніках, дитячих святах. Кейтеринг
– досить гнучкий, різносторонній бізнес, який шукає шляхи розвитку в Україні.
Аналізуючи проведене дослідження, можемо стверджувати, що кейтеринг, або
виїзне ресторанне обслуговування, нині є одним із найбільш динамічних секторів
ресторанного
бізнесу. Незважаючи ні на що, послуги кейтерингу є досить
перспективними. Щорічно кількість компаній, які надають ці послуги, зростає, а ті
компанії, що працюють на ринку, збільшують обороти.
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SECTION IV. LOGISTICS AND SUPPLY CHAINS MANAGEMENT

STANDARDIZATION OF SPA AND WELLNESS SERVICES AS A FACTOR OF
INCREASING THE COMPETITIVENESS OF LATVIAN SPA & WELLNESS
TOURISM
Lukyanova Elena Fedorovna,
Associate Professor, Head of the Management Department,
ISMA University
Riga,Latvia
The existing approaches to the definition and correlation of the concepts “health
tourism”, “medical tourism”, “SPA tourism”, “Wellness tourism” revealed the problem of
the lack of a unified approach to the use of these terms, as well as to understanding their
essence. According to author, this situation is explained by a number of factors, among
which are the relative youth of the life cycle of medical, SPA and Wellness tourism, on the
one hand, and the rapid development of these areas of tourism, creating a situation where
practice is ahead of the movement of theoretical thought, on the other hand . In these
conditions, an important role is assigned to the state policy of regulation of the relevant
sector of the economy. As rightly noted by V.Koval & R.Pukała, “мarket transformations in
certain sectors of the national economy require improvement of the practice of applying the
legislation and substantiating the changes in the regulatory environment and assessing the
effectiveness of its influence to reduce unreasonable costs for all market participants”[1].
You also need to take into account the specificity of the historical, socio-economic and
cultural development of various states, which also leads to a different interpretation of the
terms and the essence of the corresponding concepts.There are no definitions of “medical
tourism”, “SPA tourism” and “Wellness tourism” [2]. SPA & Wellness tourism,traditional
medicine as a category as health tourism [3]. "Guidelines for the period 2014–2020" define
health tourism as one of the strategic types of Latvian inbound tourism [4]. As Petrova M.,
Dekhtyar N., Klok O. and Loseva O. noted in the article“Regional tourism infrastructure
development in the state strategies”, export revenues usually exceed revenues from the sale
of the same products in the domestic market. But in the same way, the profit gained from
exportoperations can become a means of supporting domestic production and infrastructure,
which isdemonstrated by the leading tourism countries[5].
A prerequisite for the development of a sound strategy for the development of health
tourism and its subsequent implementation is terminological certainty. Therefore, it seems
necessary to supplement the “Tourism Law” of Latvia with the categories of “medical
tourism”, “SPA tourism” and “Wellness tourism” in the following format:
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- Medical tourism - tourist trips carried out for residents and non-residents in order to
receive medical services, undergo rehabilitation, perform medical manipulations, operations
or preventive health restoration;
- SPA-tourism - tourist trips, carried out both by residents and non-residents, main goal
is health improvement, relaxation and cosmetic body care by obtaining mainly water and
other SPA-procedures for tourist SPA-destinations;
- Wellness tourism - trips carried out for residents and non-residents to improve and
balance all the main components of human life, including physical, mental, emotional,
professional, intellectual and spiritual through participation in preventive, active, life-promoting
activities, such as fitness, healthy nutrition, relaxation, body care and therapeutic procedures.
Terminological certainty helps to classify certain types of recreational services
provided to tourists. Despite the fact that SPA & Wellness industry is a dynamically
developing industry, the quality of services provided by Latvian facilities of this industry
does not always meet the customers excpectections . This is one of the factors of the lack of
competitiveness of the Latvian SPA & Wellness tourism. Development and implementation
of standards for SPA and Wellness facilities and operators contributes to solving these
problems.The main instruments for regulation are voluntary application documents:
international, national standards and corporate standards.One of the areas of work of the
International SPA Association (ISPA) established in 1991 was the systematization of
industry experience, the development of a classification of SPA structures, as well as
standards and criteria for organizing a SPA service. ISO 18513 establishes quality
requirements for health spa services, while respecting the principle of cultural identity and
cultural differences [6].
Currently there is no institutions in Latvia regulating the operation of SPA and
Wellness facilities. At one time, representatives of the Latvian SPA-school, with the
assistance of experts, developed the Latvian standard LVS 450. 2008.31.07 "SPA operators
and services". But this standard is not implemented everywhere. A standard has not been
developed establishing the basic provisions and regulatory requirements for objects and
operators of Wellness. Meanwhile, the standards allow to streamline activities in the SPA
and Wellness industry, introduce a single conceptual language and establish
competitiveness criteria for enterprises providing the services in question, as well as
promote the development of innovation activities in the SPA and Wellness industry,
including its tourism sector. As noted Labunska Sv., Petrova M., Prokopishyna O., further
development of the modern economic system of any hierarchical level is based on the
constant pursuit of business entities to obtain competitive advantages for implementation of
selected strategic objectives. The basis of these competitive advantages is the organisation
of permanent innovation process as a major source of additional revenue generated in result
of ownership on unique innovative product [7].
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Latvian Standard is LVS 450. 2008.31.07 “SPA Operators and Services” notes that
professionals involved in the provision of spa services must have a professional training and
must undergo a course of certified training for each type of service provided. In 2010, the
profession “SPA master” was included in the Latvian standard of professions, later renamed
“SPA specialist” on the recommendation of experts [8]. Today, there is a number of
vocational schools provide training for SPA-specialists and SPA-administrators, but the
actual problem for Latvia at the moment is provision of enterprises with SPA-managers.
In the Profession Standard there is no profession “Wellness Specialist”, which is
obstacle to develop of appropriate curricula in educational institutions at various levels. The
main directions of the development for education of period 2014–2020 are aimed at solving
this task. They envisage the promotion of cooperation between educational institutions and
employers, the development of professional educational programs which meet the needs of
the industry and the standards of the professions. Solving the above problems will have a
positive impact on the entire SPA & Wellness industry, including its tourist segment.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
НА БАЗІ CИСТЕМ GPS-ПОЗИЦІОНУВАННЯ В ТРАНСПОРТНОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Кононенко Т.В.
Освітній ступінь «магістр»
Спеціалізація «Транспортна логістика»
Державний університет інфраструктури та технологій
м. Київ, Україна
Одним із головних напрямів розвитку логістичних систем є активне
використання комп’ютерно-інформаційних технологій. Сьогодні практично
неможливо забезпечити необхідну якість обслуговування і ефективність
транспортних послуг без застосування інформаційних систем і програмних
комплексів, які необхідні для аналізу, планування і підтримки прийняття
управлінських рішень. Завдяки розвитку інформаційних систем і технологій, що
забезпечило можливість автоматизації типових операцій в транспортних процесах,
логістика стала домінуючою формою організації руху товару на технологічно високо
конкурентному ринку транспортних послуг. Існують безліч проблем, з якими сьогодні
стикається система управління транспортними, вантажними, складськими та іншими
супутніми їм потоками, а саме: відсутність взаємодії з іншими підрозділами компанії;
не оптимальність складених маршрутів; відсутність обліку пріоритетів при побудові
маршрутів та управління автопарком; неоперативне реагування на форс–мажорні
обставини; недотримання терміни доставки внаслідок відсутності дієвого механізму
контролю; не оптимальний розподіл товару між автомобілями; недосконалий аналіз
витрат на перевезення. Конкурентні умови, в яких існують підприємства вимагають
від них застосування нових підходів до логістичного управління. Це можливо
забезпечити за рахунок впровадження логістичних принципів в сфері перевезень,
створення інформаційної інфраструктури, що дозволить організувати збір і передачу
інформації всім учасникам логістичної мережі.
В даний час в транспортній логістиці застосовується така новітня технологія як
система GPS - моніторингу, яка дозволяє мінімізувати витрати, що вплине на ефективність
діяльності як транспортних підприємств, так і транспортно-логістичної системи в цілому.
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Ключовими причинами впровадження системи моніторингу є наступне:
− підвищення безпеки руху (шляхом контролю швидкості транспортного
засобу та маршруту руху);
− зниження пробігу транспорту (шляхом оптимізації маршрутів та контролю
зі сторони системи);
− зниження експлуатаційних витрат;
− підвищення якості логістики, та оперативності доставки;
− виявлення проблемних дільниць (шляхом контролю часу завантаження \
розвантаження автомобілів);
− підвищення рівня відповідальності водіїв.
Система GPS стеження дозволяє знизити витрати палива автомобілів, пробіг
автотранспорту і витрати на технічне обслуговування. За даними електронних
інформаційних ресурсів, супутниковий моніторинг дозволить:збільшити оборотність
техніки до 10-15 %;знизити витрати палива до 10 %;зменшити пробіг автотранспорту
на 20 %;підвищити ефективність роботи відділу логістики;автоматизувати облік
витрат, пов’язаних з транспортним парком (ПММ, запчастини, пальне та інші).Нижче
на рис.1 представлено основні етапи впровадження системи GPS-моніторингу.

Етап
1
Етап
2
Етап
3
Етап
4

• Вибір, закупівля, та встановлення GPS трекерів на автомобілі
підприємства
• Вибір, розроблення та впровадження програмного забезпечення
відповідно до цілей транспортного підприємства
• Створення диспетчерського відділу, який власне і буде здійснювати
контроль за автопарком, за допомогою нової системи моніторингу
• Проведення роз'яснювальних заходів з водіями з приводу нової системи,
та як з нею працювати

Етап • Тестовий запуск системи
5
Етап • Корегування мотиваційної політики по відношенню до водіїв
6
Етап • Повноцінний запуск системи моніторингу
7
Рис. 1. Етапи впровадження системи моніторингу
Типова система GPS–моніторингу складається з трьох ланок: терміналів, що
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встановлюються на автомобілі, сервера і клієнтські робочі місця. Термінали
представляють собою спеціалізовані GPS - трекери, що містять модуль, власне GPS і
модуль стільникового зв’язку (GSM, GPRS). Функції сервера може виконувати
звичайний персональний комп’ютер з встановленим серверним програмним
забезпеченням. На відміну від робочих місць, сервер повинен бути завжди
включений, так як саме на ньому накопичуються дані про маршрути. Клієнтське
програмне забезпечення в рідкісних випадках може бути об’єднано в одну програму з
серверною частиною, але як правило допускається одночасне підключення декількох
робочих місць до одного сервера [1].
Система GPS–моніторингу призначена спеціально для організацій, що
працюють в сферах таксі, оренди машин і спецтехніки, лізингових послуг,
магістральних перевезень, транспортних послуг, будівництва, прокату автомобілів,
охоронних послуг. Пристрої системи встановлюється на будь-який вид транспорту:
легковий автомобіль, спеціальну техніку (броньований фургон, автобус, вантажівка,
автокран, екскаватор, бульдозер, грейдер), що дозволяє здійснювати дистанційний
контроль і управління транспортними засобами в режимі реального часу через
власний диспетчерський центр. У будь-який момент часу можна отримати точні дані
про місцезнаходження і стан транспорту завдяки глобальній системі супутникової
навігації.
Таким чином, супутниковий GPS-моніторинг транспорту змусить підприємство
працювати з максимальною ефективністю. Саме з цієї причини, провідні компанії вже
тривалий час використовують цю систему на своєму транспорті. У сучасних
ринкових умовах господарювання, дана система стала набагато дешевшою і
доступнішою, ніж раніше. Враховуючи ціни на паливо, монтаж GPS–обладнання на
весь автопарк окупається досить швидко. Моніторинг автотранспорту може
розповісти багато цікавої інформації: де і коли відбувалися зупинки і заправки, де і
скільки разів відкривалися двері, де знаходиться машина в даний момент і надати
інформацію про весь пройдений маршрут, пройдений кілометраж та витрачений час.
Впровадження супутникового системи моніторингу за транспортом змусить
підприємство працювати з максимальною ефективністю.
Список використаних джерел:
1. Яценков В.С. «Основы спутниковой навигации. Системы GPS и
ГЛОНАСС», 2005, 272с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО
СПОЛУЧЕННЯ ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Альошинський Є. С.,
д. т. н., професор,
професор кафедри транспортних систем та логістики
Примаченко Г. О.,
к. т. н., доцент,
доцент кафедри транспортних систем та логістики,
Українського державного університету залізничного транспорту,
м. Харків, Україна
Транспорт має прямий вплив на ефективність логістичної діяльності країни,
виконує базову функцію у потокових процесах, а також є невід’ємною частиною
ринкової інфраструктури.Наявний закордонний та вітчизняний досвід показує, що
одним з найважливіших резервів підвищення ефективності роботи залізниць і
економії коштів є впровадження новітніх логістичних технологій і створення на
залізницях нових логістичних транспортних центрів. Відомо, що логістика вантажних
перевезень вже активно впроваджується на залізничному та інших видах транспорту
для просування вантажів у ланцюгах постачання. Спочатку логістичні центри
створюються у великих транспортних вузлах для налагодження взаємодії залізниць з
морськими портами, логістичні центри створені вже на деяких регіональних філіях
ПАТ «Укрзалізниця» (далі ПАТ «УЗ»). Просування вантажопотоків в ланцюгах
постачання за допомогою логістичних технологій вже успішно здійснюється на
практиці і приносить значний економічний ефект. Наприклад, у країнах, які входять
до складу Європейського Союзу вага логістичних послуг є найбільш суттєвою.
Серед держав, в яких інтенсивно зростає кількість зайнятих робітників в
компаніях, що надають транспортні послуги, слід виділити Німеччину, Італію,
Іспанію, Францію, Великобританію.
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Логістика пасажирських перевезень на залізницях до сих пір практично не
розглядалася, є лише окремі роботи по логістиці пасажирських потоків на
автомобільному транспорті. У працях учених: Білозьорова Є. М., Абрамова А. П.,
Гойхмана І. М. та інших було досліджено актуальні питання залізничного комплексу
пасажирських перевезень.
На даний момент третина громадян України має право на пільговий проїзд
залізничним транспортом, майже кожен п'ятий пасажир користується послугами
залізниці безкоштовно або з 50-відсотковою знижкою. Тариф на перевезення
пасажирів у плацкартних і загальних вагонах нижче собівартості в середньому на 54%
(соціальний тариф), а у купейних і спальних вагонах – на 4%. Тобто, ПАТ «УЗ»є
«заручником» між владою держави, яка матеріально не задовольняє право особи, яка
його має, на безкоштовний проїзд, і пассажирами. Адже пільговик має право
безкоштовно користуватись проїздом, тобто пільгою, яку йому надала держава.
Знаючи соціальну вагу пільгових перевезень і маючи відповідальність перед
соціально незахищеним населенням,ПАТ «УЗ»і надалі здійснює збиткові пасажирські
перевезення пільговиків майже безкоштовно. Загальний обсяг збитків лише за 2017
рік перевищив 5 млрд грн.
Тож на даний момент ПАТ «УЗ» потребує в умовах загальнодержавної кризи
спаду рівня пасажирських перевезень і їхньої збитковості, гостро стала проблема
пошуку альтернативних та непопулярних рішень для збільшення дохідності
пасажирського господарства.
Основними напрямками вирішення даних проблем є:
- удосконалення транспортної інфраструктури на основі формування і
подальшого розвитку опорної транспортної мережі;
- забезпечення доступності транспортних послуг для населення;
- підвищення ефективності системи переміщення пасажирів;
- розвиток експорту транспортних послуг;
- підвищення комплексної безпеки і стійкості транспортної системи;
- створення правової платформи для розвитку мультимодальних перевезень та
їх інтеграції до європейської мультимодальної мережі.
Реалізувати поставлені завдання в стратегії розвитку транспорту можливо лише
на основі активної розробки і реалізації логістичної концепції транспортних систем
[1].
Вплив туризму на розвиток залізничного транспорту є досить суттєвим. Він
вимагає покращення матеріально-технічної бази, вдосконалення організації і
управління перевезеннями, системи та якості обслуговування, а також відповідної
тарифної політики. Перспективи впровадження залізничного туризму та проблеми, з
якими може стикнутись ПАТ «УЗ», використавши безцінний світовий досвід
залізничних компаній та передову зарубіжну практику, необхідно обов’язково
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враховувати, за для залучення пасажирів і, як наслідок, для збільшення доходності
доцільно використати технологію єдиного квитка на базі ПАТ «УЗ» у
мультимодальному пасажирському сполученні.
Мультимодальні пасажирські перевезення – особливий підвид перевезень,при
яких комплексно та поетапно використовуються різні види транспорту [2]. Часто
синонімом
цього
терміну
вживається
мультимодальне
сполучення,але
мультимодальне сполучення – має більш ширше значення,а саме – це забезпечення
реалізації основних напрямків розвитку ПАТ «УЗ» з питань пасажирських перевезень
залізничним транспортом у внутрішньому (крім приміського)та міжнародному
сполученнях,сервісного обслуговування пасажирів та надання якісних послуг на
вокзалах (станціях) і у поїздах. Тобто сполучення вказує на додаткові
параметри,розглядається як в середині країни,так і за її межами. Тому саме на
прикладі мультимодального сполучення розроблено технологію єдиного квитка.
У цілому для дальніх пасажирських перевезень встановлена гнучка тарифна
шкала. При певному рівні тарифу в залежності від сезону тарифний коефіцієнт
змінюється: коли «пік» – підвищується, коли «спад» – знижується. Це прийнята в
усьому світі практика, але реалізувати її вдалося поки що у сфері пасажирських
перевезень. Це дає не тільки додатковий дохід – така раціональна тарифна політика
сприяє зниженню «пікового» попиту у певні періоди часу, а значить і зменшенню
потреби у рухомому складі. В підсумку активізуються загальні витрати і завдяки
цьому вдається знизити збитковість пасажирських перевезень.
Список використаних джерел:
1. Мультимодальний транспорт. Заключний звіт 7.1. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.expresstrans.net/gruzak.html.
2. Terminology on combined transport / United Nations. – New York and Geneva,
2001.
–
69
р.
[Електроннийресурс].
–
Режимдоступу:
http://
www.internationaltransportforum.
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к.е.н.,доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій,
Державний університет інфраструктури та технологій,
м. Київ, Україна
В умовах глобалізації та розвитку ринкових відносин в Україні
конкурентоспроможність є вирішальним фактором успіху бізнесу й економічної
безпеки. Конкуренція як головний елемент ринкового механізму є наразі однією з
найпопулярніших економічних категорій. А механізм формування ефективних
підходів до вибору конкурентних переваг є найбільш актуальним в сучасному
економічному середовищі [1, с. 102].У науковій літературі вже накопичений певний
досвід в дослідженні конкурентоспроможності підприємства. Зокрема значний внесок
зроблено такими вченими, як М. Портер, Ж.Ж. Ламбен, Д. Аакер, Г. Хамел,
К.К. Прахалад, І. Ансофф, Р. А. Фатхутдинов, І.М. Акимова, Л.Л. Антонюк,
П.Ю. Бєлєнький, І. П. Тулєєв, А. Е. Воронкова, М.І. Долішій та інші.Але, на
теперішній час, для вітчизняних підприємств, що виходять на зовнішні ринки
методичні розробки з управління конкурентоспроможністю підприємства ще
недостатньо розроблені, що обумовило вибір теми дослідження.
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Управління конкурентоспроможністю підприємства поштової логістики являє
собою певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на формування,
розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності
підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. Сучасна концепція управління
конкурентоспроможністю підприємства поштової логістики ґрунтується на
використанні базових положень науки управління, відповідно до яких основними
елементами системи управління є мета, об’єкт і суб’єкт, методологія та принципи,
процес та функції управління. Склад основних елементів системи управління
конкурентоспроможністю підприємствапоштової логістики та їх взаємозв’язки
представлено на рисунку 1.
Управління конкурентоспроможністю підприємства поштової логістики має
бути спрямованим на:нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних
(деструктивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства
поштової логістики шляхом формування захисту проти них;використання позитивних
зовнішніх чинників впливу для нарощування та реалізації конкурентних переваг
підприємства;забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізації з
динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку.
Методологічною основою управління конкурентоспроможністю підприємства
поштової логістики є концептуальні положення сучасної економічної та управлінської
теорії, зокрема – ключові положення теорії ринку, теорії конкуренції та конкурентних
переваг, концепції стратегічного управління, сучасної управлінської парадигми, а
також базові принципи та прикладні інструменти, напрацьовані в рамках сучасних
управлінських підходів, зокрема – процесного, системного, ситуаційного.
Ґрунтовний аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства
вказує на наявність розбіжностей не тільки методологічного характеру, а й підходу до
формування переліку показників. У ряді моделей для оцінки конкурентоспроможності
пропонується використання одного показника (метод ринкової частки), в інших – двох
або більше показників. «Для того щоб продавати за кордоном або конкурувати з
імпортом, - зазначають Дж. М. Майер і Д. Олесневич, - фірмі треба підтримувати
свою конкурентоспроможність за витратами та за продукцією. Міжнародна
конкурентоспроможність є функцією відносних витрат на робочу силу в єдиній
валюті в розрахунку на одиницю виробленої продукції» [1].
В умовах жорсткої конкуренції підприємства повинні прагнути посилити
конкурентні позиції. Особливо це стосується підприємств поштової логістики, які
виходять на зовнішні ринки. Таким підприємствам доцільно концентрувати увагу на
зниженні рівня затрат і підвищенні конкурентоспроможності послуг.
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Чинники зовнішнього та
внутрішнього середовища

Мета – забезпечення умов
успішного функціонування
підприємства в
конкурентному середовищі та
створення конкурентних
переваг, що забезпечать
зростання у майбутньому

Об’єкт управління є рівень конкурентоспроможністю підприємства
поштової логістики, необхідний і достатній для забезпечення
можливості успішно конкурувати на ринку на даний момент
шляхом випуску й реалізації конкурентоспроможності послуг

Суб’єкти управління – скоординована група осіб, які приймають
участь у розробці й реалізації управлінських рішень у сфері формування
та забезпечення конкурентоспроможності підприємства поштової
логістики
Предмет управління – процес формування та розвитку
конкурентоспроможності підприємства поштової логістики

Система управління конкурентоспроможністю підприємства поштової логістики
Підходи до управління
процесний
системний
ситуаційний

Функції управління
аналіз
планування
організація
мотивація
контроль
регулювання

Механізм управління - сукупність засобів і методів
створення системи управління розвитком підприємства
поштової логістики, що спрямована на перспективне
забезпечення конкурентних позицій на ринку

Принципи управління
єдність
науковість
комплексність
системність
безперервність
оптимальність
ефективність
цілісність

конструктивність
структурованість
пріоритетність
етапність
емерджментність
гнучкість
еквіфінальність
інкременталізм

Галузеві особливості
управління
конкурентоспроможністю
підприємств поштової логістики

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства поштової логістики
Ефективність управління конкурентоспроможністю
підприємства поштової логістики

Рис.1 Системи управління конкурентоспроможністю підприємствапоштової логістики
Було проведено регресійний аналіз, результатом якого є економіко-математична
модель конкурентоспроможності підприємства з урахуванням наступних чинників:
доходність діяльності, частка витрат на збут в собівартості послуг, адміністративні
витрати на 1 грн доходу та коефіцієнт автономії.
y  58 , 79  35 ,89 х1  68 ,51 х 2  198 ,19 х 3  3,14 х 4

Слід зазначити, що високі значення показників достовірності моделі
визначають
можливість
її
застосування
для
прогнозування
рівня
конкурентоспроможності компаній-операторів поштової логістики в умовах виходу на
зовнішні ринки у майбутні періоди.
Список використаних джерел
1. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств:
полікритеріальна концепція та інструментарій: монографія. Львів, 2010. 344 с.
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ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ: НЕ СПЛАТА ПОДАТКIВ
Борзенкова О. Д.,
к.е.н., доц., доц. кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Подгорна А.С.,
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м. Одеса, Україна
"Є дві речі, яких не можна уникнути - це сплата податків і смерть", - сказав
одного разу американський президент Бенджамін Франклін. Але українцям якось
вдається уникнути сплату податків. Дивно, який протест викликає твердження, що
податки треба сплачувати. Тобто коли хтось ухиляєтеся від податків, то це вважається
злочином. Українці продовжують ухилятися вiд податкiв, i потім не розуміють, чому
ми живемо так бідно. Не iснує жодної успiшної країни у якiй не сплачуються
податки. Тобто однією з рушiйних сил розвитку економiки держави є правильно
налагоджена податкова система. Також має бути узгоджена нормативно-правова база
та здiйснюватись контроль за дотриманням цих законів.
Формально в Українi є все, щоб мати фiнансову незалежнiсть та стабiльно
наповнювати дохiдну частину бюджета, оскiльки - це основна функцiя податкiв.
Україна - це чудова держава! Тільки грошей немає. На практицi виникає проблема,
тому що не всi резиденти та нерезиденти сплачують податки, тому i виникає
фiнансова недостатнiсть,а це i є одним iз принципiв побудови податкового
законодавства. Тому необхiдно вирiшити чому українцi вважають , що вони не
повиннiсплачувати податки.
«Тіньова» економіка України, за оцінками міжнародних експертів, становить
приблизно 45% ВВП. Це мільярди гривень, які недоотримує бюджет країни. Це
система, що дозволяє українцям «на руки» отримуватиме більше, а підприємцям ухилятися від сплати податків. Але в результаті втрачають обидві сторони - дефіцит
Пенсійного фонду досяг в 2016 році рекордних розмірів. Несплачені податки 192
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непобудовані дороги, невідкриті школи, не відремонтовані лікарні. І бізнес, і влада
погоджуються: необхідно виводити економіку на світло [1].
Щоб українська економіка вийшла з «тіні», державі повинні довіряти і прості
українці, і бізнес. Тобто держава повинна мати такi податковi ставки , що будуть
стимулювати бiзнес та фізичних осіб сплачувати загальнообов'язковi платежi.
Детінізація є запорукою збільшення дохідної частини бюджету, адже тіньовий
сектор не сплачує податків і фактично паразитує на «офіційному» сегменті. Як
показує український досвід, для цього недостатньо зменшити ставки податків для
бізнесу. Доцільно також зменшити податковий тягар кінцевих споживачів,
застосовувати адекватні ставки оподаткування для крупних підприємств. Однак такі
зміни мають поєднатися із системними змінами у фіскальній політиці: спрощенням
адміністрування податків, підвищенням прозорості контролю за їхнім використанням,
політичною стабілізацією в країні.
Основний податковий тягар в Україні лягає на плечі кінцевих споживачів через
акцизні збори, податки на додану вартість та податки з доходів фізичних осіб. 2017
року такі сплати принесли 75% податкових надходжень. Тенденція перенесення
податкового тиску на фізичних осіб посилилась після 2014 року. Водночас бізнес
сплачує все менше податків. Так, за 2017 рік частка податку на прибуток підприємств
склала лише 8,9%. Відсоток рентної плати за видобуток газу, руди та інших корисних
копалин зменшився до 6,2 [2].
На даний момент в Україні існує велика проблема не сплати податків.
Вирішувати її потрібно негайним чином, скільки страждають як фізичній , так і
юридичні особи. Вітчизняне виробництво стає все більш не конкурентоспроможним
на міжнародному рику. Бізнес в Україні все менше сплачує податки, а населення – не
має довіри до влади. Не має чітко визначеного курсу, який може врятувати сучасний
стан економіки держави. Але головними рушійними силами у цій ситуації має стати
детінізація бізнесу, підвищення прозорості контролю, знаходження методів щодо
підвищення довіри населення , а також переорієнтація української економіки на
інноваційне зростання, шляхом ґрунтовних інвестицій в освіту, науку та людський
потенціал.
Списoк викoристaних джерел:
1. Почкун О. Як вивести економіку з "тени" і чому українці не платять податки
[Електронний ресурс] / Олександр Почкун. – 2017. – Режим доступу до ресурсу :
http://chp.com.ua/all-news/item/52142-kak-vyvesti-ekonomiku-iz-teni-i-pochemuukraintsy-ne-platyat-nalogi.
2. Кравчук О. Кому на руку податки в Україні: європейські моделі та можливі
альтернативи [Електронний ресурс] / Олександр Кравчук. – 2018. – Режим доступу до
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МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ
Кухарчик В. Г.
к.е.н, доцент,с.н.с. відділу ринку транспортних послуг
Кухарчик О. Г.,
Аспірант,
Інститут проблем ринку та Економіко-екологічних досліджень НАНУ,
м. Одеса, Україна
В умовах розвитку транспортних технологій, контейнерних перевезень з
використанням різних видів транспорту, впровадження мультимодальних та
інтермодальних перевезень, питання теорії і практики доставки вантажів «від дверей
до дверей», є дуже актуальним.Для мультимодальних і інтермодальних перевезень
характерно те, що транспортування вантажів виконується на основі одного договору
(генерального договору без вказівки виду або видів транспорту), що укладається з
одним оператором інтермодальних перевезень (ОІП), для чого оформляється один
транспортний документ.
ОІП несе відповідальність за процес перевезення у цілому. На початку
транспортної операції види транспорту, які передбачаються використовувати
оператором, невідомі вантажовідправнику і вантажоодержувачу, і не визначені
договором.ОІП може самостійно здійснювати все перевезення, що на практиці він
нерідко робить, або тільки його частину, деякі перевезення здійснюються
субпідрядниками. Це дозволяє йому на гнучкій основі здійснювати транспортування
вантажів «від дверей до дверей» з найменшими витратами, що відповідає сучасним
вимогам перевезення вантажів.
Розвиток інтермодальной системи доставки вантажів пов'язано зі створенням
операторами інтегрованих транспортних систем (перш за все технологічно
взаємопов'язаних), всередині яких вантажі перевозяться у стандартних вантажних
місцях (контейнерах і трейлерах стандарту ISO) в змішаному сполученні за участю
різних видів транспорту, робота яких скоординована і взаємозв'язана.
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Інтермодальні перевезення припускають не тільки широке впровадження
збільшених стандартних вантажних місць і специфічний процес перевезення, а й
принципово нову технологію.Таким чином, контейнери є ключовою ланкою в
інтермодальних перевезеннях, а транспортні засоби та перевантажувальне обладнання
на терміналах - основою їх широкого впровадження.
Інтермодальні перевезення - це окремий випадок мультимодального
перевезення. Воно являє собою послідовне перевезення вантажів двома або більш
видами транспорту в одній і тій же вантажній одиниці або автотранспортному засобі
без перевантаження самого вантажу при зміні транспорту. У більш широкому сенсі
термін інтермодальні перевезення
застосовується для опису системи
транспортування, яка передбачає:використання однієї і тієї ж одиниці або вантажного
зособу в межах комплексного транспортного ланцюга (від дверей до дверей) без
вантажно-розвантажувальних операцій. [5].У підсистемі інтермодальних перевезень:оперують не з вантажем взагалі, як в мультимодальних перевезеннях, а тільки з
автотранспортними засобами та інтермодальними транспортними одиницями, в яких
(або на яких) консолідовані вантажі в певному масовому, об'ємному або штучному
вигляді;застосовується без перевантажувальних технології, при яких перевантаження
самого вантажу при зміні виду транспорту не можливо. [6].
Комбіноване перевезення це перевезення, при якому притаманні всі
інтермодальні і мультимодальні ознаки. Це інтермодальне перевезення усіма видами
транспорту, при якому велика частина європейського рейсу припадає на залізничний,
внутрішній водний, річковий або морський транспорт, мінімально використовується
автомобільний транспорт на початковому і кінцевому відрізку шляху.[4]
Змішане перевезення (частіше змішане сполучення) в залежності від
організаційно-правових аспектів може бути як мультимодальне так і сегментоване.[4]
При сегментованном перевезенні тарифна ставка на перевезення представлена
окремо для кожного з видів транспорту.Залежно від технологічних особливостей,
змішане перевезення може поділятися на інтермодальне і комбіноване перевезення.
Відмінною рисою інтермодального перевезення є обов'язкова участь як морського так
і наземного транспорту.Інтермодальне перевезення пов'язано з контейнеризацією
вантажів, і пропонується клієнтурі по наскрізному інтермодальному тарифу.
Завдання для розвитку транспортного комплексу України: створення спільного
ринку транспортних послуг; прийняття узгоджених заходів щодо забезпечення
загальних переваг у сфері транспорту і реалізації кращих практик; інтеграція
транспортних систем держав - членів в світову транспортну систему; ефективне
використання транзитного потенціалу України; підвищення якості транспортних
послуг; забезпечення безпеки на транспорті зниження шкідливого впливу транспорту
на навколишнє середовище і здоров'я людини;формування сприятливого
інвестиційного клімату.Пріоритети для розвитку транспортного комплексу України:
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формування єдиного транспортного простору; створення і розвиток транспортних
коридорів; реалізація і розвиток транзитного потенціалу; координація розвитку
транспортної інфраструктури; створення логістичних центрів і транспортних
організацій, що забезпечують оптимізацію процесів перевезення; створення умов для
залучення і використання кадрового потенціалу України; розвиток науки і інновацій в
сфері транспорту.Розвиток морських портів України. Адміністрація морських портів
України (АМПУ) виділяє для себе п'ять пріоритетних напрямків діяльності в 2018
році: вдосконалення системи управління підприємством; створення умов і механізмів
для залучення інвестицій; забезпечення рівних і конкурентних умов для бізнесу в
морських портах; модернізація і розвиток інфраструктури в портах і активізація
роботи щодо вдосконалення законодавства в транспортної галузі.
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Considering the structure of higher education in Canada, each province and territory
is responsible for education at all levels within it including universities i.e. there is no
federal accreditation. This means that each province and territory regulates the standards of
education and any issues which arise as well, and these are strict to ensure quality.
The education system in Canada encompasses both publicly-funded and private
schools, including:community colleges, technical institutes, career colleges, language
schools, secondary schools,summer camps, universities and university colleges.
Education is a provincial responsibility under the Canadian constitution, which
means there are significant differences between the education systems of the different
provinces. However, education is important to Canadians, and standards across the country
are uniformly high. [1]
Canada has a large selection of universities and university collegeslocated in both
urban and rural settings in every region of the country. Canadian universities are
internationally known for the quality of teaching and research. Canadian universities are
largely publicly funded; as a result they are of a consistently high quality, regardless of
location or area of study. As well, they all retain a high degree of academic autonomy. Most
universities have a large number of part-time or continuing education students. They offer a
broad range of courses and a full range of degrees from undergraduate to doctorates, and
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can also offer certificates and professional degrees. Fees for universities differ depending on
the province, institution and program of study.
The university year usually runs from September to May. Some universities are on a
semester or trimester system, with all courses available even in the summer. There is no
Canada-wide entrance test: each university sets its own admission standards and assesses
the qualifications of each applicant individually.
As Canada has two official languages - English and French - students can take a
degree either at an English or French language institution. Some universities offer
instruction in both languages. However, students do not have to be fluent in both languages
to attend a Canadian university.
To qualify for a degree program at most English-speaking universities, students for
whom English is not a first language must have passed an English examination test. The
TOEFL is commonly accepted but Canadian universities often have their own tests for
students or may accept other English examination tests such as the IELTS. The local
Canadian Education Centre (CEC) can provide valuable information on English
examination tests acceptable to Canadian universities. [2]
The year is split into 3 semesters: Fall (end of August/start of September to
December/January), Winter (January to April) and Summer (April/May to July).
There are some differences between how things are structured or referred to in
Quebec compared to the rest of Canada. In Quebec, ‘college’ refers to either a 2-year preuniversity program or a 3-year professional program, after which a student can pursue
undergraduate study at university which is usually 3 years long and leads to a bachelor’s
degree. Students can then pursue a graduate program (1-2 years which leads to a master’s
degree, and then 3 or more years leading to a PhD). [3]
In Canada the degree structure is flexible. Each course is assigned a certain number
of credits. To complete the degree, students must have studied and validated a given number
of credits. Each semester, students select courses from a wide selection offered by their
department of studies. In doing so, they also get to choose their own workload: from two to
six courses a semester in general. The more courses they study each semester, the more
credits they validate and the quicker they graduate. As a consequence, students get to build
a curriculum that is flexible and mirrors their personal interests.
Grades are expressed in percentages (for instance 60%). Each percentage band
corresponds to a letter: A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D and F. For instance, the
percentage band corresponding to an A+ is 90-100%, while the one corresponding to a B is
72-75%. For a course to be validated, students must obtain a minimum average of C, which
corresponds to 60-63%. The average of all the courses of a semester is called the Term
Grade Point Average (TGPA); this in turn will help determine the Grade Point Average
(GPA).
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There are over 200 institutions offering post-baccalaureate diplomas in Canada. The
hierarchy of diplomas differs slightly from the European LMD (or BMD) system. In
Canada, it takes four years to validate a Bachelor’s degree. [4]
Universities and university colleges focus on degree programs but may also offer
some diplomas and certificates, often in professional designations. University degrees are
offered at three consecutive levels:
–
Bachelor's level students can enter after having successfully completed
secondary school or the two-year cégep program in Quebec. Bachelor's degrees require
three or four years of full-time study, but this depends on the province and whether the
program is general or specialized.
–
Master's Degree typically requires two years of study after the bachelor's
degree.
–
For a Doctoral Degree, three to five years of additional study and research plus
a dissertation are the normal requirements.
For regulated professions such as medicine, law, education and social work, the
education system in Canada generally requires a work placement to obtain a license to
practice. [6]
Elsewhere in Canada, ‘college’ refers to community college or a technical school
where students can earn a certificate, diploma or associate’s degree. Students can study an
undergraduate or postgraduate course at a university (though they will need a degree with
honours to do so), while at graduate school they can obtain an advanced certificate, degree
or diploma.
There is a wide variety of higher education institutions in Canada, each located
across a wide range of environments as well as having strong reputations in distinct subject
areas. In Canada one can choose to study at a technical or community college having a
particular career in mind; or transfer to a university to continue studies at undergraduate
level.
References:
1.
http://www.studycanada.ca/english/education_system_canada.htm
2.
http://www.studycanada.ca/english/canada_universities.htm
3.
https://www.hotcoursesabroad.com/study-in-canada/applying-touniversity/the-canadian-higher-education-system-simplified/
4.
https://www.studyexperience.fr/en/study-abroad/study-in-canada/highereducation-system-in-canada/
5.
https://www.educations.com/study-guides/north-america/study-incanada/education-system-6171

199

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

SYNERGISTIC APPROACH IN THE CONTEXT OF THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF A FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER
Barda S.I.,
Post-Graduate Student Primary School Department,
Natural Sciences Disciplines Teaching Methodolody
Poltava V.G. Korolenko
National Pedagogical University, Ukraine
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Барда С. І.,
аспірант кафедри початкової освіти,
природничих і математичних дисциплін
та методики їх викладання
Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка
м. Полтава, Україна
Реалізація сучасної освітньої парадигми вимагає переосмислення підходів до
професійної підготовки майбутніх педагогів. Розробка нових концептуальних
положень в системі освіти, в першу чергу, спрямована на зміни та новації в
початковій школі. Тож питання вдосконалення фахової підготовки вчителя
початкової ланки сьогодні набуває першочергового значення.Аналіз освітнього
процесу початкової школи через призму теорії систем дає можливість закцентувати
увагу на тих нелінійних умовах, у яких він здійснюється. В процесі надання освітніх
послуг педагогічні працівники повинні постійно адаптуватися до потреб і запитів
суспільства що змінюються. Виходячи з цього слід зазначити, що освітня система
повинна бути відкритою, варіативною, щоб забезпечувати індивідуальні освітні
потреби здобувачів освіти, а сучасний педагог – здатним функціонувати в цих
умовах.
Враховуючи об’єктивну складність педагогічних систем варто зазначити, що
забезпечення розуміння сутності ефективної взаємодії суб’єктів освітнього процесу
тільки засобами класичної педагогіки та психології буде недостатньо ефективним.
Серед методологічних концептів, що набули актуальності в останні роки, слід
виділити синергетичний.
Термін «синергетика» активно почали використовувати у вітчизняній науці
після його обґрунтування Г. Хакеном. Автор це поняття означив як «сукупний
колективний ефект взаємодії великої кількості підсистем, що призводить до
утворення стійких структур і самоорганізації в складних системах» [5, с. 9]. На думку
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А. Семенової «синергетика – сучасна теорія самоорганізації, що вивчає зв’язки між
елементами (підсистемами), які утворюються у відкритих системах, завдяки
інтенсивному (потоковому) обміну інформацією (речовиною, енергією) з
навколишнім середовищем у неврівноважених умовах» [3, с. 65].
Оскільки ключовим поняттям синергетики є система як універсальна категорія
що вивчається в різних галузях наукових досліджень, то для аналізу освітніх систем
також закономірним є застосування її методології, при цьому реалізується
синергетичний підхід у педагогіці. [1, с. 178].
Зважаючи на реформування освітньої системи виникає принципово нова
семантика професії вчителя. Саме синергетична парадигма дозволяє окреслити
інноваційний підхід до підготовки майбутнього вчителя початкової школи. На думку
В. Кременя «Синергетика як методологічна парадигма безпосередньо стосується
філософії людиноцентризму, яка є виміром сучасної людини. Це означає, що в умовах
сучасного інформаційного світу… недоцільно користуватися старими методами і
моделями, оскільки вони використовують як базисні методи лінійного мислення й
лінійних «наближень»» [4, c. 279].
Сутність синергетичного підходу в професійно-педагогічній підготовці
Т. Садова вбачає в обґрунтуванні її засад з урахуванням основних положень теорії
систем, що самоорганізуються [2, с. 8]. Таким чином, розглядаючи особистість
студента як складну систему, здатну до самоорганізації, в процесі професійної
підготовки до педагогічної діяльності варто пам’ятати такі методологічні орієнтири:
–
ставлення до особистості студента має базуватися на розумінні його як
відкритої, нерівноважної системи, яка під впливом інформації, інших чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища постійно змінюється, розвивається.
–
урахування здатності студента до самодетермінації, саморозвитку,
самоорганізації та самоуправління.
–
взаємодія між викладачем та студентом має відбуватися в суб’єктсуб’єктній площині, тобто варто пам’ятати, що разом вони становлять синергетичну
систему в якій передбачається їх когерентний взаємозв’язок та взаємовплив. При
цьому не слід забувати про можливість флуктацій (відхилень, випадковостей) та
виникнення феномену надмалого впливу (навіть незначний вплив може призводити
до істотного результату).
–
педагогічна взаємодія зі студентом має бути орієнтована на внутрішню
структуру його особистості (потреби, інтереси, здібності, мотиви), виховний вплив
детермінований особистісними тенденціями його розвитку.
–
саморозвиток особистості студента базується на його духовності,
цілеспрямоване виховання якої є одним з ключових завдань вищих педагогічних
закладів освіти [4, c. 287].
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На особистість майбутнього педагога значний вплив має те освітнє
середовище, в якому відбувається процес його становлення як фахівця, громадянина,
члена суспільства. Взаємодія між викладачем та студентом має базуватися на
партнерських стосунках, співробітництві та співтворчості, що веде за собою
досягнення синергетичного ефекту. Тож освітнє середовище має бути особистісноорієнтованим, гуманістичним. Лише за таких умов можливе створення єдиного
синергетичного освітнього простору.
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Сьогодні складається принципово новий підхід до взаємовпливу процесів
формування культури і культурних процесів в сфері освітніх установ. Він ставить в
центр проблему особистості з її постійним прагненням до самопізнання,
саморозвитку з метою усвідомленого вибору індивідуального життєвого плану і
стилю життєдіяльності.
Звідси, метою культурної соціалізації є включення молодого індивіда в систему
суспільно - культурних відносин, а також вживання в існуючу соціальну структуру,
тобто виховання гуманності і культури в кожній окремій особистості. Досягається це
шляхом формування базових духовних цінностей і включення людини в суспільний
процес.
Методологічна позиція орієнтована на відкритий діалог різних концептуальних
підходів до проблеми культурної соціалізації, що дозволяють аналізувати даний
об'єкт дослідження як рефлексивний, що самоорганізуються індивідуальний процес і
результат соціальної інтеграції.
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Упорядкована специфіка культурної соціалізації полягає в тому, що вона,
будучи відомі цінності, в той же час характеризує різні явища суспільного життя.
Культура - цемент будівлі суспільного життя. І не тільки тому, що вона передається
від однієї людини до іншої в процесі соціалізації і контактів з іншими культурами, але
також і тому, що формує у людей почуття приналежності до певної групи. [2].
Кожна культура формує свої цінності, знання, традиції. Наприклад, цінності це загальноприйняті переконання щодо цілей, до яких людина повинна прагнути.
Вони складають основу моральних і культурних засад і визначають мотивацію в
освіті і професійній діяльності. [3].
Сукупність сформованих, усталених цінностей і ціннісних орієнтацій
особистості утворює свого роду систему етнічних координат, що забезпечує стійкість
і спадкоємність певного типу поведінки і діяльності, виражену в спрямованості
інтересів людини.
Відсутність розвинених оцінок і суджень, які з'являються вже в зрілому віці, не
дозволяє в процесі споживання відокремити справжні цінності від уявних,
аморальних. Тому молодь все більше віддаляється від «високої» культури, що
проявляється частіше в місті не як територіальна ізоляція від цих благ, а стає
внутрішньо властивим їй способу життя.
Молодий людина в процесі культурної соціалізації не просто пристосовується
до навколишнього середовища, як це властиво всьому живому, а й сам створює свій
власний «мікросвіт». Це має величезне значення для розуміння і творення власної
культури, бо своя культура будується в з'єднанні двох можливостей - можливості
відмежувати себе від іншої культури і можливості відкрити себе в іншій культурі.
Людина відрізняється тим, що відокремлює себе як діяча культурних і історичних
процесів від результатів своєї діяльності.
Проводячи порівняльний аналіз між сільською і міською молоддю, можна
помітити, що ціннісні орієнтації сільської та міської студентськкої молоді в більшості
своїй збігаються. Це проявляється, наприклад, в ставленні до здоров'я, сім'ї, до
матеріального благополуччя і способах його добування. Багатство (гроші), як і
професійна кар'єра, входять в число провідних цінностей підростаючого покоління.
Багатство приймається юнаками і дівчатами як умови великої свободи, вибору,
задоволення різноманітних потреб і особистісних благ. Однак сільська молодь в
більшій мірі, ніж їх міські однолітки, віддають перевагу таким життєвим орієнтирам,
як стабільність в суспільстві, любов до своєї малої батьківщини, патріотизм,
милосердя і релігія.
Безумовно, сільське культурне середовище має свої відмінні риси від
культурного середовища міста. Глибокий соціально-економічну кризу на селі
негативно впливає на формування целостнойкультурной середовища сільської
студентської молоді. Традиційні форми культури заповнюють вакуум в малих типах
204

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

поселень, де багато віруючих і зберігаються свята та обряди, пов'язані з давньою
мореалізацію особистісних здібностей.
Сама міська і сільська молодь, в більшою мірою, ніж покоління її батьків,
орієнтована на особистісному розвитку. Формування таких цінностей обумовлено
потребами сільської молоді в забезпеченні свого «виживання». Однак
трансформаційні процеси в молодіжному середовищі в умовах особистісної свободи і
соціального вибору створюють певні соціалізаціонная ризики, серед яких особливо
слід виділити розмивання системи традиційних культурних цінностей, сформованого
механізму наступності поколінь і, як наслідок, розрив соціокультурних зв'язків,
процеси уніфікації духовної та матеріальної культури. Каскадне запозичення західних
цінностей і зразків поведінки, не завжди і не в усьому прийнятно для сформованого
менталітету українського суспільства, сприяє посиленню бездуховності, падіння
освітнього і культурного рівня значної частини учнівської молоді та викликає в
суспільстві моральні паніки, негативно впливають на всі сторони її суспільного життя
[1].
Таким чином, культурна соціалізація сучасної особистості зумовлена
об'єктивними і суб'єктивними факторами, пов'язаними зі станом внутрішнього світу,
духовним виглядом, системою мотивів і цінностей, що реалізуються в поведінці і
діяльності, що визначають її культурну активність.
Вплив різних смаків, уподобань і думок, форм спілкування, способів
проведення дозвілля, соціально-психологічного клімату в сім'ї і колективу залежить
від культурної спрямованості особистості і її ціннісних орієнтацій. Особистість в
процесі культурної соціалізації не просто пристосовується до навколишнього
культурної дійсності, а й сама створює своє власне культурний простір.
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Феномен лідерства цікавить науковців різних галузей ще з античних часів.
Адже приклади людини, яка могла повести за собою інших людей, завжди існували в
історії людства. Свій внесок у розвиток дослідження лідерських якостей зробили як
закордонні, так і вітчизняні науковці: О. Бандурка, К. Базарова, С. Бочарова,
О. Віханський, Б. Головешко, Д. Гоулман, О. Євтіхов, О. Журавльова, Є. Землянська,
Т. Кабаченко, Л. Кисельова, О. Наумов, О. Нестуля, С. Новікова, О. Романовський,
В. Саляхов, В. Співаковський, Н. Юртаєва, В. Ягоднікова та інші. Педагогічні умови
формування лідерських якостей представили у працях К. Базарова, Т. Вєжевіч,
О. Гунічева, О. Долгопол, О. Євтіхов, А. Зоріна, О. Кін, Л. Конишева, О. Маковський,
І. Морозов, С. Новікова, К. Сайкіна, В. Саляхов, Н. Семенченко, Н. Сушик,
С. Тарасова, Н. Юртаєва, В. Ягоднікова та інших.
Саме проблема розуміння сутності людини-лідера, її феномену, постає у різні
періоди розвитку громадянського суспільства. Особливо важливою ця проблема є для
нашого суспільства на сьогодення, оскільки аналіз наукових наробок щодо
громадянської активності, прояву лідерських якостей серед студентської молоді
показує недостатній рівень громадянської активності молоді. Так, на прикладі
діяльності органів студентського самоврядування бачимо, що важко знайти серед
студентів ватажків, лідерів, які могли б очолити студентське самоврядування і зробити
її діяльність дійсно активно дієвою. За визначенням лідер (від англ. leader – ведучий) –
це авторитетний член організації чи соціальної групи, особистий вплив якого дозволяє
йому відігравати істотну роль у соціально-політичних ситуаціях і процесах, у
регулюванні взаємовідносин у колективі, групі, суспільстві [2], це той, хто допомагає
іншим організувати ефективну взаємодію в процесі вирішення поставлених завдань.
Часто поняття лідерство розуміють як процес організації та управління колективом.
Суб’єктом лідерства є лідер як особистість, яка має цінний для групи
потенціал, ініціює взаємодію членів групи, впливає на згуртування колективу [3].
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З огляду на таке тлумачення поняття лідера постає проблема знайти не просто
студента, який сам вміє виконати доручення, а відкрити для всіх таку ініціативну
особистість з певним набором якостей, яка вміло організує діяльність інших.
Другий аспект проблеми лідерства у студентському середовищі – діяльність,
яку організовує та очолює лідер, має бути суспільно корисною та спрямована на
розвиток студентського колективу. Зазначимо, що студентський вік характеризується
особливо інтенсивним, як би прискореними темпами, розвитком та формуванням
особистості, громадянським становленням, професійним зростанням студента як
майбутнього фахівця [5, с.180]. У цей період у молоді, яка навчається в університеті,
відбувається перетворення мотивації, всієї системи ціннісних орієнтацій: по-перше,
йде інтенсивне формування спеціальних здібностей у зв’язку з професіоналізацією,
а по-друге, здійснюється процес формування характеру та інтелекту [4, с.108].
Як відмічає Вітвицька С.С. [1], період навчання у вищому навчальному закладі
співпадає з другим періодом юності чи першим періодом зрілості, який відрізняється
складністю становлення особистісних якостей. Характерною рисою морального
розвитку у цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки. Помітно
укріплюються такі якості як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість,
самостійність, ініціатива, вміння володіти собою. Підвищується зацікавленість до
моральних проблем (ціль, стиль життя, обов’язок, кохання, вірність тощо).
Взагалі, студентську молодь вважають найактивнішим прошарком серед людей
пізньої юності на ранньої зрілості, це вік безкорисливих жертв і самовіддачі. На
студентський вік припадає процес активного формування соціальної зрілості. Саме
студентам притаманний прояв критичного мислення, неприйняття на віру постулатів
минулого, бажання все пізнати самим, граничне почуття справедливості, що призводить
до проявів бунтарства у студентському колективі. Тому, розуміючи різний характер
прояву лідерства серед студентської молоді, викладачі університетів повинні проводити
роз’яснювальну та виховну роботу у студентському колективі щодо розуміння соціальних
та політичних подій, які відбуваються у сучасному суспільстві в країні та націлювати
студентів на становлення їх як активних громадян, лідерів-патріотів своєї держави.
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МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ РЕАЛЬНО ДОПОВНЕНОЇ ВІРТУАЛЬНОСТІ
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Сьогодні у віртуальних ігрових тренажерах активно використовується природній
інтерфейс користувача, одним із прикладів якого є використання безконтактного
сенсорного ігрового контролера MS Kinect відстеження руху людини [1]. В роботі [2]
авторами вже було описано зв'язки між компонентами STREAM-освіти (Science,
Technology, Reading/Writing, Engineering, Arts, Mathematics) та етапами розробки
комп’ютерних ігор на прикладі використання контролеру MSKinect для створення
активних ігор, наприклад, фізичних тренувань з футбольним м’ячем, на мові
візуального програмування Scratch. Але в роботах не представлено методику вибору
тренувальних вправ з м’ячем, сценарії яких можуть бути переведені у реально
доповнену віртуальність засобами сенсорних технологій MS Kinect, тому метою цієї
роботи стала розробка подібної методики.Методика створення реально доповненої
віртуальності тренувальних вправ з м’ячем на основі сенсору руху MS Kinect містить
декілька етапів, представлених на рисунку 1.
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Рис. 1. Методика створення реально доповненої віртуальності тренувальних вправ з
м’ячем на основі сенсору руху MS Kinect
В результаті аналізу характеристик віртуального середовища, яке створюється
сенсором контролеру MS Kinect та враховує обмеження програми Scratch,
запропоновано формалізувати віртуальне середовище, використовуючи наступні
структурні компоненти: Skeleton– множина суглобів скелета людини, програмно
доступних через сенсори, яка містить 20 суглобів для MSKinectv.1 (п'яти, лікті, ступні,
кисті руки, голова, центр стегна, стегна, коліна, хребет, плечі, центр плеча, зап'ястя);
Distance– припустимий діапазон відстаней від сенсора контролеру до людини, який
після виконання серії експериментів визначено як 0.8-4.0 метри; Velocity–
максимальна швидкість переміщення контрольованих суглобів людини, яка після
виконання серії експериментів визначена як 0,1 точка/сек; Projection– тип проекції
об’єктів віртуального середовища, який може приймати два значення (на підлозі, на
стіні); Location– спосіб розташування сенсора контролера по відношенню до людини
(фронтальний, бічний, фронтально-бічний лівосторонній або правосторонній); Size–
припустимі розміри віртуального простору, яке створюється програмою Scratch ( вісь
Y=360 точок; вісь X=480 точок).
Для визначення сценарних шаблонів фізичних вправ, які можна віртуалізувати з
використанням Scratch та MS Kinect, запропоновано формалізувати тренувальні
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вправи, використовуючи наступні структурні компоненти: Picture - картинка із
зображенням віртуального об'єкта, що використовується у вправі (наприклад, м'яч);
Body– список частин тіла людини, які беруть участь у вправі; Control - список частин
тіла людини, які керують віртуальним об'єктом; Size– мінімальні розміри реального
простору для проведення вправи (вісь Y=2 метри, вісь X=1.5 метри); Quantity –
кількість осіб, які приймають участь у вправі (одні або дві). В результаті аналізу
понад 40 тренувальних вправ з м’ячем [3] було відібрано 3 вправи: різаний удар
внутрішньою частиною підйому, удар з полу лету, відбивання м'яча головою.
Експерименти показали пряму залежність між кількістю запрограмованих суглобів і
похибкою їх візуалізації, яка призводить до порушення центру суглобів гравців та
потребує корегування алгоритмів візуалізації.
Апробація методики відбулась на двох майстер-класах з програмування у
форматі ініціативи Meet and Code тижня коду ЄС за підтримки Інституту
комп`ютерних систем (ІКС) Одеського національного політехнічного університету
(ОНПУ) при виконанні проекту ERASMUS+K2 «GAMEHUB: Університетськопідприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні». Перший майстер-клас
відбувся 20 жовтня 2018 року в ІКС ОНПУ для 50 школярів з різних районів Одеської
області та м. Одеси [4]. Другий майстер-клас відбувся 23 листопада 2018 року в
загально освітній школі № 10 м. Ізмаїл для 14 школярів з різних шкіл м. Ізмаїл [5].
Оцінка похибки візуалізації віртуальних об’єктів визначила необхідність
розробки спеціального алгоритму автоматичної корекції координат розташування
віртуальних об’єктів-спрайтів, які є частиною єдиної групи об’єктів тіла гравця, що
стане частиною подальших досліджень. Також планується провести дослідження
роботи MS Kinect при створенні інших фізично-тренувальних вправ, наприклад: теніс,
бадмінтон, волейбол, боулінг.
Список використаних джерел:
1. Jared St. J. Kinect Hacks Tips & Tools for Motion and Pattern Detection
Publisher: O'Reilly Media, 2012. – 280 p.
2. Блажко О.А. Особливості STREAM-освіти на основі розробки розвиваючих
комп`ютерних ігор з використанням сенсорів контролю рухів людини MS KINECT.
Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції Р3М-2018 /
Блажко О.А., Рященко О.І. // Project, Program, Portfolio Management. - Одеса :
БаланВ.О., 2018. – №2/1. – С. 11-14.
3. Examples of soccer exercises [Електронний ресурс]: – Режим доступу:
https://www.footballtraining4all.com
4. Meet and Code 2018 in Odessa at ONPU [Електронний ресурс]: – Режим
доступу: https://youtu.be/IjdOTClEM1M.
5. Meet and Code 2018 in Izmail at School №10 [Електронний ресурс]: – Режим
доступу : https://youtu.be/1ha19XVm7KQ.
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Doctor of Pedagogical Scinces, Full Professor
Pashyhar M.S.,
Applicant of educational degree «Doctor Philosophy»
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogacal University
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ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
В УКРАЇНІ
Гнізділова О.А.,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри дошкільної освіти
Пашигар М.С.,
здобувач освітнього ступеня «доктор філософії»
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
м. Полтава, Україна
Найважливіше завдання сучасної української освіти – примноження духовного
потенціалу особистості, формування її моральної та інтелектуальної культури за
рахунок минулого досвіду власного народу, національної культури та патріотизму.
Тому, одним із пріоритетних напрямів виховної роботи, визначених Законом України
«Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Стратегією
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепцією
національно-патріотичного виховання дітей та молоді є виховання любові до України
та рідної мови, шанобливого ставлення до родини та її цінностей, відчуття
приналежності до української нації з її віковічними традиціями і звичаями, поваги до
цінностей українського народу та інших націй. Для реалізації цих завдань дитину
потрібно, по перше, ввести в світ пізнання навколишньої дійсності, суспільних подій,
явищ, проявів патріотизму і толерантності в поведінці людей. А по друге, в дитини
треба пробудити й утвердити складні моральні почуття і переживання [5, с 34-44].
Сьогодні, в Україні, виняткове значення набуває національно-патріотичне
виховання, яке починається в дошкільному віці, є неперервним і триває продовж
усього свідомого життя.
Патріотизм – це фундамент суспільства й держави, моральна основа їх
життєдіяльності та ефективного функціонування. Будь-яка країна і нація потребують
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наявності дієвої, ефективної системи національно-патріотичного виховання молодого
покоління, зміст, форми і методи якого можуть видозмінюватися й оновлюватися.
Пріоритетними завданнями національно-патріотичне виховання є формування
у дітей поваги і любові до батьків, до рідної вулиці, міста, рідного краю, дбайливе
ставлення до рідної мови, історії й традицій, почуттів дружби до народів інших
національностей. Першооснови патріотизму починають формуватися за допомогою
цілеспрямованого педагогічного впливу на дитину в умовах закладу дошкільної
освіти, одночасно з повсякденним впливом батьків, усієї родини, сімейного укладу,
ставлень один до одного в родині на тлі суспільних подій.
Сьогодні головним завданням кожного закладу дошкільної освіти є
відродження вікових національних принципів виховання та відповідно до сучасних
вимог – виховання майбутнього громадянина як члена правового суспільства,
демократичної держави, особистості, що відчуває й цінує ідеали свободи й рівності,
усвідомлює цінність людської гідності, здатна сама визначати пріоритети власного
життя.
Вимоги щодо рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини перед
вступом до школи визначені у Базовому компоненті дошкільної освіти і
конкретизуються у чинних комплексних і парціальних освітніх програмах за кожним
віковим етапом.
На разі вже створено першу парціальну програму національно-патріотичного
виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» автори якої : Олена
Каплуновська (старший викладач кафедри дошкільної освіти Запорізького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти), Ірина Кичата (головний спеціаліст
відділу дошкільної, загальної середньої та професійної освіти департаменту освіти і
науки Запорізької обласної державної адміністрації), Юлія Палець (виховательметодист ДНЗ № 286 «Полунична галявина» міста Запоріжжя).
Особливе значення в цій програмі приділяється формуванню в дітей
національної самосвідомості та гідності через щільну взаємодію тріади «педагог –
дитина – родина, що дозволяє висувати єдині вимоги до дошкільників, уникаючи
подвійного морального стандарту. Національно-патріотичне виховання в парціальній
програмі органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне,
естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання.
Мета програми «Україна – моя Батьківщина» – це виховання національнопатріотичної особистості дитини в дошкільному віці, забезпечення освітнього
процесу відповідними інформацією, змістом, методичними складниками,
практичними порадами [1, с. 9-10].
Особливість програми «Україна – моя Батьківщина» – орієнтація на сучасне
життя й реалії, в яких живуть нинішні діти. Парціальна програма розрахована на дітей
5–6-го років життя, адже саме цей вік, коли особливо активізується інтерес малят до
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соціального світу, суспільних явищ, можна вважати найсприятливішим для початку
цілеспрямованого і систематичного національно-патріотичного виховання [2, с. 11].
Реалізація програми передбачає дотримання наступних основних вимог:
організація та запровадження різних видів діяльності, що логічно пов’язані між
собою; використання різних форм організації дітей (індивідуальні, групові та
колективні) [1, с. 12].
У парціальній програмі «Україна – моя Батьківщина» розкрито особливості та
врахування вікових можливостей дітей в організації системи національнопатріотичного виховання, зазначено основні напрями роботи педагога з реалізації
національно-патріотичного виховання, окреслено показники компетенції і завдання та
зміст освітньої роботи з дітьми 5-го та 6-го року життя (завдання, тематика,
діяльність, заходи), визначено форми методичної роботи з педагогами з питань
національно-патріотичного виховання, а також підкреслено роль сімейного
середовища у вихованні громадянина-патріота (чинники, мета, поради).
Зміст та завдання програми природно й органічно інтегруються в цілісний
освітній процес, а їх реалізація дає змогу кожній дитині змалку ввібрати в себе
культурну спадщину свого народу, пишатися історією, людьми своєї Батьківщини,
знати її визначні пам’ятки, любити і берегти рідну природу, прагнути діяти на
користь людям [1, с. 13].
Отже, парціальна програма «Україна – моя Батьківщина» є пріоритетною щодо
виховання маленького патріота, бо орієнтує педагогів та батьків на формування
любові до рідного краю, ознайомлення з історією, життям і побутом народу,
усвідомлення важливості духовно-моральних взаємин між людьми, формування
розуміння власних національних особливостей, вияв толерантності до представників
інших народів, культур, традицій, виховання поваги до культурної спадщини.
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Упровадження інформаційного суспільства як результат розвитку глобальної
інформаційної системи пов’язано з розвитком ARPANET, комп’ютерної мережі,
створеної Агенцією перспективних дослідницьких проектів (ARPA), яка була
створена в 1958 р. Міністерством оборони США з метою мобілізації дослідницьких
ресурсів. ARPANET вийшла з одного з відділів ARPA - відомства технологій обробки
інформації (IPTO), створеного в 1962 р, основою якого стала стимуляція досліджень у
сфері інтерактивної обробки даних.
У створенні ARPANET вбачали подальший розвиток глобальної інформаційної
системи, в основі якої створення інтерактивної комп’ютерної мережі IPTO як
революційної технології телекомунікаційної передачі, пакетної комутації
децентралізованої гнучкої комунікаційної мережі. Наступним кроком стала реалізація
можливості зв’язку ARPA-PRNET та SATNET як мережі мереж [1]. Для того, щоб
комп’ютерні мережі могли спілкуватися одна з одною, їм потрібні були
стандартизовані комунікаційні протоколи, додавши міжмережевий протокол (IP) і
випустивши TCP/IP протокол-стандарт, за яким Інтернет працює і зараз. У лютому
1990 р. технічно застаріла ARPANET була списана у резерв, а на 1990 р. більшість
комп’ютерів в США мала мережеві можливості, чим створила підґрунтя для
міжмережевого зв’язку, а у 1995 р. діяльність NSFNET була зупинена, що відкрило
дорогу приватному управління Інтернетом. Після цього Інтернет швидко розрісся як
глобальна мережа комп’ютерних мереж [2].
Проте сьогодні вже відомо, що ARPANET була не єдиним джерелом
Інтернету.FIDONETпрацює за допомогою персональних комп’ютерів стандартних
телефонних ліній і залишається найдешевшою та найдоступнішою мережею
комп’ютерних комунікацій у світі. У 2000 р. вона нараховувала більше 40 000 вузлів
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та близько 3 млн. користувачів, хоча це репрезентувало тільки крихітну частину
загального використання Інтернету. FIDONET стала впливовим фактором в
конфігурації світового Інтернету. Вирішальна тенденція в комп’ютерних мережах
виникла зі спільноти користувачів UNIX як операційна система, розроблена в
лабораторіях BEL та репрезентована у 1974 р. університетам, а у 1979 р. була
розроблена програма зв’язку між комп’ютерами UNIX дозволила сформуватися
мережам комп’ютерних комунікацій (USENETNEWS), що суттєво розширило
практику комп’ютерних комунікацій.
USENET став невід’ємним від ARPANET, що свідчить про те, що поступово
злилися дві традиції й різні комп’ютерні мережі змогли спілкуватися і
використовувати ту саму магістраль, а ці мережі зійшлися зрештою у вигляді
Інтернет. Іншим значним наслідком традицій користувачів UNIX став «рухом
відкритих джерел» як спроба зберегти доступ до усієї інформації щодо програмних
систем відкритим [3].
Згодом Столлмен створив операційну систему GNU як альтернативу UNIX за
умови поваги до положення COPILEFT, під яким розуміється, що кожен, хто
використовує програмне забезпечення, яке зробилося вільним, має у відповідь
поширити Мережею покращений код цього програмного забезпечення. Результатом
цієї ініціативи стало створення надійної операційної системи LINUX, яка постійно
удосконалювалася працею тисячі хакерів та мільйонів користувачів, завдяки
чомуLINUX зараз широко вважається однією з найпередовіших операційних систем у
світі. Так, більше 60% серверів всесвітньої павутини використовували APACHE,
серверну програму з відкритим кодом, розроблену спільними зусиллями мережі
програмістів UNIX [4].
Згодом було впроваджено програмне забезпечення, яке дало можливість
знаходити та вносити інформацію з будь-якого та до будь-якого комп’ютера,
підключеного до Інтернету: HTTP, HTML і URI (пізніше названийURL). Бернерс-Лі
побудував програму-бровзер/редактор у 1990 р. і назвав цю гіпертекстову систему
всесвітньою павутиною (WWW). Найбільш модифікованою версією WWW була
MOSAIC, в яку ввели передову графічну спроможність для того, щоб зображення
могли бути знайдені і передані Інтернетом. В умовах інформаційного суспільства
можливо самостійно вирішувати, як стимулювати технологічні досягнення в
ключових сферах, не придушуючи креативність, як головне джерело того, що врешті
стало називатися Інтернетом.
Згодом ARPA стала однією з найбільших у світі інституцій інноваційної
технологічної політики і ключовим актором технологічної політики США. У 1983 р.
мережа розділилася на MILNET(військова) та ARPA-INTERNET (дослідницька) і в
1984 р. привела до створення NSFNET. З даного сценарію випливає, що без ARPA не
було бARPANET, а без ARPANET не існував би Інтернет, таким, яким ми його
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знаємо сьогодні. Інтернет пройшов довгий час еволюції з тих пір, коли розширився у
безпечному середовищі, забезпеченому громадськими ресурсами та дослідженнями,
яке не придушувало свободу думки та інновацій [5].
Самі університети відіграли провідну роль у розширенні та інституціалізації
інформаційного суспільства, які внесли великий культурний та технологічний внесок.
Поява персонального комп’ютера допомогла розширенню комп’ютерних мереж,
прикладом чого є світове поширення FIDONET.
Вплив автономних мереж став вирішальним у глобальній експансії
комп’ютерних мереж, які з’явилися з культури свободи, відкритості. Інтернет
продовжує розширюватися із безпрецедентною швидкістю не тільки по кількості
мереж, але й в діапазоні прикладних програм, досягнyвши відносної стабільності в
управлінні, не піддаючись ані бюрократії, ані хаосу децентралізованої структури.
Таким чином, формування взаємовідносин між Інтернет і соціальною
організацією суспільства має вплив на інформаційну культуру особистості та
організації та сприяло формуванню глобальної інформаційної системи, яка вплигнула
на всі ланки управління. Соціалізація глобально-цивілізаційних перетворень в
суспільстві, їх прогресуюча гуманізація здійснюється на відповідній інформаційній
основі, пов’язаною з утвердженням інформаційного суспільства. Мова йде про
конституювання якісно нових інституційних (економічних та неекономічних)
механізмів,
пов’язаних
з
динамічно
зростаючою
самодостатністю
системоутворюючих суб’єктів нової глобальної спільноти.
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА СПОРТУ ЯК ЗНАКОВО-КОМУНІКАТИВНОЇ І
СИМВОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНУ ДОБУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Білогур В.Є.
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Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького,
м. Мелітополь, Україна
Сучасна парадигма спорту як знаково-комунікативної і символічної системи
здатна поглибити розуміння сутності різноманітних спортивних процесів і
запропонувати методологічну основу для їх наукового пізнання. Підвищення знаковосимволічної і комунікативної ролі спорту зумовлено тими соціально-економічними,
політичними і культурними перетвореннями, направлепними на те, щоб виконувати
роль транслятора певних ідеалів, норм, цінностей, стилю поведінки і образу
спортивного життя. Актуальність теми дослідження визначається соціальнокомунікативною роллю, яку спорт відіграє у сучасному суспільстві і впливає на самі
різноманітні сфери суспільного життя – економіку, політику, освіту, культуру,
охорону здоров’я. Посилення ролі спорту як знаково-символічної і комунікативної
системи в сучасну добу інформатизації направлено на побудову і підтримку
соціальних відносин між людьми, які приводять до усвідомлення того, що спорт
здатний виступити причиною глобальних змін у сучасних цивілізаційнокомунікативних процесах. В контексті сучасної парадигми спорту як знаковокомунікативної і символічної системи - процеси генезису, трансформації, модифікації
спорту (від змагальності – до шоу), що тісно пов’язані із змінами у соціальному
контексті його буттєвості, що перетворює його на соціокультурний феномен, який
потребує культурологічного аналізу, включаючи фактори і механізми розвитку цього
багатовимірного явища. Спорт як особливий вид знако-символічної і комунікативної
системи у всій його різноманітності слід розглядати у наступних вимірах: 1)
специфіка змагальної діяльності, включаючи етапи розвитку, особливості
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організаційно-управлінської та економічної діяльності; 2) спортивна практика, що
включає широкий діапазон технологій (тренування, виконання дій, виміри
результатів); 3) спортивні події (олімпіади, матчі, чемпіонати); 4) стандарт, за який
борються спортсмени ( голи, очки, секунди); 5) реальна професійна спортивна
практика тренерів, які включаються у ці події; 6) плідно розвиваючі науково-технічні
спортивні практики (нові матеріали, біостимулятори). Тому сьогодні вже не можливо
не помітити, як інтенсифікувався процес масових комунікацій, пов’язаних зі спортом,
як склалася масштабна індустрія виробництва товарів і послуг. Спорт як символічнознакова і комунікативна культура здійснює істотний вплив на імідж сучасної людини
та стиль його життя, виступає соціалізуючим та інкультурним фактором, в основі
якого розвиваються окремі предметні поля для дослідження феномена спорту у
різних наукових сферах (педагогіці, біомеханіці, психології, медицині, техніці). Все
більш очевидною стає орієнтація на розширення спектру аналізу спорту як
соціокультурного явища, вивчення соціокультурних детермінант, які істотно
впливають на структурні, смислові, змістовні, функціональні, аксіологічні
характеристики феномена спорту, так і багаточисленних його «проекцій» на соціум,
що дозволяє описати його функціонування у системі сучасних соціальних і
культурних інститутів [1,с.220-223]. Безумовний інтерес представляє аналіз спорту
М.Фітерстоуном, який розробив систему емпіричних показників «виявлення»,
декодування соціально-диференційованих характеристик спорту у рамках більш
загального простору «тілесних форм поведінки». Зокрема, характер видів спорту, до
яких мають переваги ті чи інші групи населення, розглядається як одна з символічних
характеристик дозвіллєвого спорту у сучасному світі. Найбільш важливою у
методологічному плані виявилася теорія «комунікативної дії» Ю.Габермаса, в
контексті якої розглядалися уявлення про комунікативну природу суспільства, про
життєвий світ як джерело зразків і норм комунікативної дії, про конституювання
життєвого світу у сферах культурного відтворення, соціальної інтеграції і соціалізації.
Активну роль відіграють ідеї Ю.Габермаса про патології сучасного життєвого світу,
що проявляються в переважанні цілераціональної дії над ціннісно-раціональним
світом, де головними інструментами є гроші і влада[2, с. 154-162]
Саме тому аналіз символічних, смислових, аксіологічних характеристик даного
феномена передбачає переміщення даного явища у соціально-культурний контекст,
погляд на спортивні практики не зсередини, а ззовні, у співвіднесенні з
особливостями конкретного аксіологічного простору їх розвитку, з прийнятими у
даному суспільстві мовами трансляції культурних традицій, культурними кодами
тощо. Говорячи про розвиток спорту у сучасну епоху, ми маємо на увазі сучасний
контекст з усіма атрибутами, у тому числі, такими процесами, як глобалізація,
інтенсивний розвиток міжкультурних комунікацій, візуалізація сучасної культури,
зростання гедоністичних настроїв і цінностей індивідуалізму, експансія масової
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культури, безпрецедентне зростання впливу ЗМІ на суспільну думку і потреби людей
[3, с.56-59]. Однією з важливих складових розвитку сучасного соціокультурного
простору являється зростаюче значення процесу символізації у структурі різних видів
соціальних практик, у тому числі у сфері спорту, світу, який бурхливо розвивається.
Надзвичайно продуктивною для даного вектору культурологічного аналізу простору
спорту виявилася концепція «символічного капіталу» П.Бурдьє. Сам дослідник
звертався до аналізу сучасного спорту як особливого соціального феномена,
відмічаючи, що «простір видів спорту не є світ, замкнений у собі самому. Він
включений у світ практик і споживання». І у той же час є всі причини розглядати
види спортивної практики як відносно автономні простори [2], які сьогодні
здійснюють експансію у всьому світі (П’єр де Кубертен). Необхідно відмітити, що
сфера спортивної діяльності насичена знаковими, символічними атрибутами:
звуковими, візуальними, тактильними, тому даний сегмент суспільства ще
недостатньо вивчений філософами, соціологами, психологами особливо з точки зору
розширення знання про знаково-символічні атрибути діяльності людини.
Таким чином, в контексті сучасної парадигми спорту як знаковокомунікативної і символічної системи у сучасну добу інформатизації такі сфери
витребуваності «символічного капіталу» спорту, як: 1) політичні практики, пов’язані з
формуванням та укріпленням іміджу держави у зовнішній політиці, з електоральними
PR- практиками; 2) спортивно-художні образи, включаючи відображення
символічного змісту спорту у результатах художньої творчості – скульптурі,
живопису, кіно-фотопродукції; 3) «символічні маркери» соціального статусу,
соціальних очікувань індивідів (чи групи) як однієї із сфер самореалізації,
самоідентифікації, самоутвердження індивіда, як важливого механізму здійснення
соціалізації та інкультурації молодого покоління. Тому слід говорити про велику
багатоманітність соціокультурних модусів і векторів виявлення символічного
капіталу спорту у сучасному світі, що, у свою чергу, зумовлено його реальним
соціально-смисловим потенціалом, все більш витребуваним у самих різноманітних
сферах соціального життя.
Список використаних джерел:
1. Білогур В.Є. Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження
індивідуальної і соціальної життєдіяльності // Гілея. Історичні науки. - Київ: Вид-во
УАН ТОВ "НВП "ВІР . 2013. Вип. 73. С. 220-223.
2. Voronkova V., Kyvliuk O. Philosophical Reflection Smart-Society as a New
Model of the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century. –
Future Human Image. – 2017. – Vol. 7. – P. 154-162.
3. Олексенко Р. Епоха глобалізації, її вплив на інформаційне суспільство / Р.
Олексенко // П’ята всеукраїнська наукова конференція «Сучасні соціальногуманітарні дискурси».- 2015.- С.56-59..
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Bilousova N.V.,
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University named after Nikolai Gogol
Hordienko T.V.,
Ph.D., Associate Professor, Department of Pedagogy, Primary
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University named after Nikolai Gogol
ТАКСОНОМІЯ БЛУМА
Білоусова Н.В.,
к.п.н., доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та
освітнього менеджменту Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
Гордієнко Т.В.,
к.п.н., доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та
освітнього менеджменту Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
Наразі тема розвитку критичного мислення є досить актуальною. У сучасному
освітньому середовищі відбуваються радикальні зміни, котрі наголошують на
необхідності виховання творчої, самостійної, мислячої особистості. Уміння
працювати з інформацією упродовж життя повинне стати невід’ємною рисою життя
людей ХХІ століття.
Наявність мислення у людині влучно демонструє вислів видатного філософа
Рене Декарта: «Я сумніваюсь, отже – мислю; я мислю, отже – існую». Мислення та
сумніви притаманні лише людині. У стані сумніву людина починає шукати шляхи
вирішення проблем.
Критичне мислення – це процес аналізу, узагальнення та оцінки інформації, який
починається із залучення інформації і закінчується прийняттям рішення. Графічно
його можна зобразити наступним чином:
ПРОБЛЕМА → РОЗДУМИ → РІШЕННЯ
Людина, яка критично мислить наполеглива, готова шукати й виправляти
помилки, готова планувати свою діяльність, шукає компромісні рішення, діє свідомо
та має гнучкий розум.Критичномисляча людина піддає сумніву й оцінює об’єкти та
явища навколишнього середовища та власні думки; розглядає проблему з різних
точок зору; розглядає докази, які підтверджують або спростовують інформацію;
ставить запитання з метою отримати відповідь; міркує над тим, яким чином вона
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розмірковує. Критичне мислення формується під час дискусій, під час активної
взаємодії з текстами, під час виконання письмових робіт.
Для успішного розвитку критично мислення потрібно враховувати наступні цілі
навчання, які розробили психологи на чолі з Бенджаміном Блумом:
- когнітивні: знання, осмислення, застосування, аналіз, синтез, оцінка;
- афективні: сприймання, інтереси, нахили,
здібності;
- психомоторні: навички письма, мовлення,
трудові.
Така структура, на думку психологів, має
допомогти педагогам зрозуміти цінність різних
завдань на уроках і відшукати способи створення
нових. Схематично таксономію зображують у
вигляді піраміди з ієрархічною будовою.Лорин
Андерсон оновив таксономію у 1999 році.До низького рівня пізнання відносять
знання, розуміння та застосування, а до високого рівня пізнання – аналіз, оцінку та
створення нового продукту.Розберемо більш детально кожний рівень:
«Запам’ятати». Це репродуктивна діяльність, яка характеризується
повторенням, вивченням напам’ять, перераховуванням вивчених понять,
переказуванням тексту, замальовуванням побаченого.
«Розуміти». Характеризується вміннями розказати правило своїми словами;
перефразуванням висловлювань; переказом з добором більш зрозумілих слів без
втрати сутності змісту; використанням інших способів подачі матеріалу
(схематичним зображенням…).
«Застосувати». Уміння розв’язувати завдання самостійно, проводити
експерименти, спів ставляти інформацію з власною життєвою позицією, знаходити
відповідні рішення.
«Аналізувати». Уміння виділяти частини цілого, встановлювати причиннонаслідкові зв’язки. Під час опису виділяти суттєве і другорядне. Наявність умінь
порівнювати, класифікувати, упорядковувати за ознаками.
«Оцінювати». Висловлення ціннісних суджень, позиції «за» чи «проти». Уміння
аргументовувати, висловлюватися щодо своїх уподобань.
«Створювати». Учень поєднує відомі елементи в іншій комбінації, створює
власний варіант моделі, яка розглядається на уроці. Висловлює нову ідею, створює
оригінальне повідомлення.
Знаючи та розуміючі таксономію вчитель може створювати різнорівневі
завдання, диференціюючи таким чином навчальний матеріал.
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Наприклад: учитель пропонує учням розглянути і створити об’єкт, про який у
них недостатньо знань. Школярі, аналізуючи дані, розуміють яка інформація їм
потрібна для створення чогось і починають її шукати.
Процес навчання за стратегіями розвитку критичного мислення це процес
співставлення нової інформації з уже відомою. Так як від природи діти допитливі, то
вони здатні розв’язувати проблеми та пропонувати оригінальні рішення. Учитель на
такому уроці виконує скоріше за все роль помічника, який стимулює учнів до пошуку
нового. Пропонуємо структуру уроку розвитку критичного мислення. Такий урок
включає в себе три етапи: актуалізація, усвідомлення змісту, рефлексія.
Розглянемо коротко кожний з етапів.
1.
Актуалізація («Виклик»).На цьому етапі вчитель актуалізує здобуті
раніше знання учнів. Учитель повинен викликати інтерес до вивчення теми та до її
дослідження. Учить дітей структурувати й спрямовувати подальшу роботу над темою.
Використовують стратегії: асоціативний кущ, мозкову атаку, передбачення, таблицю
ЗХД (знаю, хочу дізнатися, дізнався), попереднє керівництво тощо.
2.
Усвідомлення змісту.Завдання вчителя на цьому етапі: організувати
середовище для ознайомлення учнів з новою інформацією; стимулювати
допитливість та пізнавальну активність учнів; сприяти виникненню дискусії,
обговоренню інформації.Використовують стратегії: кубування, читання з позначками,
щоденник подвійних нотаток, джигсоу, кероване читання.
3.
Рефлексія.Учитель «повертає» учнів до початку уроку, її думок з теми,
які виникали на початку уроку; спонукає до порівняння думок учнів на початку і в
кінці уроку; організовує колективне обговорення; сприяє самооцінці та
самовизначенню; створює ситуацію, у якій учні аналізують власний процес пізнання
й мисленнєву діяльність. Використовують стратегії: сенкан, діаграма «Венна»,
дискусії тощо.
Отже, в сучасних умовах становлення України, створення нової української
школи важливе значення має формування критично мислячих учнів. Безперечно,
формування вміння особистості бути спроможною вчасно й доречно відповідати
викликам сучасності є одним із основних завдань виховання та освіти. Сучасний
контент феномена мислення з необхідністю апелює до критичності – вміння людини
адекватно визначати причини й передумови наявних в її житті проблем, готовність
докласти зусиль для їх практичного подолання.
Список використаних джерел:
1. Вебінар: Технологія розвитку критичного мислення в початковій школі. –
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=xgp4TUfQudE.
2. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчати / Н. П. Дементієвська – Х. :
Основа, 2007. – 108 с.
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rehabilitation and ergotherapy
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko
Sumy, Ukraine
ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФОРМОВАНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ
Сущенко Олена Миколаївна
аспірант кафедри здоров'я, фізичної терапії,
реабілітації та ерготерапії
Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна
У сучасних умовах реформування освітньої системи України однією з
нагальних потреб є підготовка висококваліфікованого фахівця, зокрема з фізичної
терапії та ерготерапії. Це зумовлює необхідність використання компетентнісного
підходу під час їхньої підготовки. Випускники таких спеціальностей повинні бути
готовими до професійної діяльності у специфічних умовах, серед яких енергійний
характер рухових дій і особливі психологічні умови діяльності, що вимагає від них
високого рівня сформованості таких якостей, як активність, здатність до адаптації в
соціальній та професійній сферах, високий рівень фізіологічних та психологічних
можливостей. Здатність фахівців такого профілю виконувати професійну діяльність
залежить не лише від їхньої професійної підготовки, а й потребує високого рівня
фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я. Тому для майбутніх фахівців
з фізичної терапії та ерготерапії важливим завданням є формування професійної
компетентності. Разом з цим постає питання оцінювання рівня її сформованості та
розробки відповідних критеріїв.
Здійснення експериментального етапу нашого дослідження передбачає
діагностику рівня розвитку та динаміки професійної компетентності майбутніх
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, а отже необхідно визначити критерії та
показники її оцінювання.
Оскільки професійна компетентність характеризує готовність людини до
ефективного виконання професійних функцій, нам уявляється доцільним підхід
авторів, що визначають критерії та показники сформованості професійної
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компетентності у відповідності до її
структури. Для опису професійної
компетентності необхідно використовувати не один, а кілька груп критеріїв.
Внутрішня структура професійної компетентності майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації та ерготерапії дає нам підстави для визначення критеріїв
оцінювання її сформованості.
1. Особистісний критерій свідчить про сформованість у майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації та ерготерапіїпрофесійно важливих індивідуальнопсихологічних якостей та властивостей. Професійно важливим є такі індивідуальні
якості, як фізична витривалість, здатність до адаптації, емоційна стійкість;
комунікативність, емпатийність та доброзичливість; толерантність та повага до
різноманіття та індивідуальної неповторності тощо. Професія вимагає від фахівців з
фізичної реабілітації та ерготерапії позитивних мотивів професійної діяльності,
сформованої системи гуманістичних цінностей, потреби у самовдосконалення та
саморозвитку, пріоритетів здорового способу життя тощо. Внутрішнім інтегративним
чинником професійного розвитку та його рушійною силою, важливим регулятором
професійної діяльності є професійні мотиви майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації та ерготерапії, які ми розглядаємо як показники особистісного критерію:
– мотиви професійного вибору;
– професійна мотивація;
– потреба у професійному саморозвитку.
2. Когнітивний критерій – передбачає сформованість у майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації та ерготерапії міцних системних знань, необхідних для
ефективної професійної діяльності, а також вмінь та навичок їх самостійного пошуку
та критичного осмислення. Професія «фахівець з фізичної реабілітації та ерготерапії»
потребує від майбутнього фахівця розуміння сучасних проблем навчання та
виховання, фізичної культури та спорту, специфіки та завдань професії. Майбутнім
фахівцям з фізичної реабілітації та ерготерапії необхідно мати глибокі соціальногуманітарні, психолого-педагогічні, методичні, анатомо-фізіологічні, медико-гігієнічні
знання. Важливими є знання санітарно-гігієнічних вимог, нормативних вимог, правил
безпеки, використання спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю.
Ефективна реалізація професійних функцій потребує від майбутнього фахівця з
фізичної реабілітації та ерготерапії психолого-педагогічних знань, теоретичні засади
організації реабілітаційного процесу і взаємодії, вікові особливості; сучасні технології
реабілітації, а також сучасні нормативні документи з цих питань. Студент повинен
мати біохімічні та анатомо-фізіологічні знання про функціонування та розвиток
людського організму, основи життєдіяльності людини, механізми її адаптації до
фізичних навантажень; основи медичних знань. Професійно необхідними є знання з
теорії і методики фізичного виховання та спорту щодо освітніх проблем фізичної
культури, спорту та здорового способу життя; сучасних оздоровчо-реабілітаційних
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технологій; форм, методів, прийомів та засобів фізичного виховання та розвитку;
знання санітарно-гігієнічних та нормативних вимог, правил безпеки, стосовно
використання спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю; знання з
основ спортивної метрології. Потреба постійного оновлення професійних знань,
адаптація до швидкоплинних умов професійної діяльності майбутніх фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії вимагає від нього вмінь та навичок самостійної роботи
з інформацією.
Отже, показниками цього критерію є сформовані:
– психолого-педагогічні знання;
– анатомо-фізіологічні знання та знання з безпеки життєдіяльності;
– знання з теорії і методики фізичного виховання та спорту;
– основи медичних знань;
– знання сучасних оздоровчо-реабілітаційних технологій.
3. Діяльнісний критерій – охоплює сукупність вмінь, навичок способів дії, що
базуються на знаннях та отриманому досвіді, необхідних для професійної діяльності.
Передбачає досконале володіння державною мовою, навички взаємодії та
співробітництва, комунікативні вміння та навички. Майбутні фахівці з фізичної
терапії та ерготерапії мають володіти методами та прийомами діагностики та
метрологічних вимірів фізичної активності та рухової діяльності; вміти проектувати
та планувати свою діяльність, приймати обґрунтовані рішення. Від нього очікують
вміння організовувати фізкультурну діяльність, профілактичні та реабілітаційні
заходи, активний відпочинок, пропаганду здорового способу життя та профілактики
захворювань для різного віку, різними особливостями розвитку та станом здоров’я.
Виявлені критерії, показники та рівні, звичайно, не є вичерпними. Їх потрібно
вважати умовними, адже формування професійної компетентності – це неперервний
процес, і заздалегідь передбачити співвідношення різних показників та рівнів її
сформованості досить складно.
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COMPUTER TESTING IN MONITORING THE QUALITY
OF KNOWLEDGE IN HIGHER SCHOOL
Ostapenko A.K.,
Ph.D in Pedagogy,teacher of Higher School Pedagogy
and Educational Management Department,
Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy,
Cherkasy, Ukraine
КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Остапенко А.К.,
викладач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
м. Черкаси, Україна
На сучасному етапі розвитку науки, техніки й освіти відбувається активне
проникнення комп’юторної техніки та сучасних інформаційних технологій в усі
сфери суспільно-економічного життя України. Ученими розробляються комп’ютерні
програми і апробуються різноманітні методики застосування інформаційних
технологій у всіх видах навчальної діяльності як в режимі навчання, так і в режимі
контролю.
На сьогодні система організації освітнього процесу передбачає систематичний
контроль якості знань студентів. Унаслідок цього виникає потреба автоматизації
процесу перевірки знань, що можливо за рахунок використання відповідного
програмного забезпечення. Система контролю знань у вигляді комп’ютерного
тестування на сучасному етапі розвитку освіти виступає однією з найпоширеніших
комп’ютеризованих систем організації контролю знань.
Більшість науковців розглядає тестування як метод моніторингу якості знань
студентів, який дає змогу об’єктивно здійснювати оцінку навчальних досягнень та є
однією з найбільш технологічних форм проведення контролю якості знань. Зокрема,
до основних переваг комп’ютерного тестування, які виділяють його серед інших
методів моніторингу якості знань, відносяться: стандартизація завдань та проведення
тестування, об’єктивність оцінки, широке охоплення матеріалу, заощадження часу на
обробку результатів, можливість централізованого зберігання та поширення тестів, а
також статистичної обробки результатів.
Водночас тестування, й комп’ютерне також, не позбавлено недоліків, так можна
відзначити відсутність усного спілкування студента з викладачем, що спричинює
ускладнення перевірки логічних предметних зв’язків, унеможливлюється перевірка
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навичок письмового викладу знань. Формування якісних тестових завдань для
комп’ютерного тестування вимагає від викладача творчого підходу та значних затрат
часу, інакше відсутня впевненість в об’єктивності та достовірності одержаної
студентом оцінки. Незважаючи на це, комп’ютерне тестування, а також навчання з
застосуванням інформаційних технологій стрімко розвивається в усьому світі.
Комп’ютерне тестування активно використовують не лише для перевірки
поточних знань студентів, а й у їхній самостійній роботі, дистанційному навчанні. На
основі даних тестування можна здійснити оцінку успішності групи студентів та
відповідно якості викладання викладачем дисципліни. На базі такого аналізу
керівники (завідуючий кафедри, декан, директор) можуть приймати необхідні
рішення методичного та організаційного характеру. У деяких вітчизняних вузах існує
навіть відділ тестування, який підзвітній навчально-методичному підрозділу закладу,
а в деяких західних країнах моніторингом успішності студентів взагалі займаються
сторонні аудиторські фірми, що не входять до структури закладу вищої освіти.
Нині існує широка класифікація тестів: за метою застосування (констатувальні,
діагностувальні, прогнозувальні), за видом контролю (вхідні, поточні, підсумкові,
вихідні); за статусом впровадження (загальнонаціональні, відомчі, рівня
навчального закладу, кафедральні, особисті); за співвідношенням із нормами або
критеріями (орієнтовані на норму, орієнтовані на групу, орієнтовані на критерій); за
видом тестового завдання (тести з відкритими, напіввідкритими та із закритими
тестовими завданнями); за однорідністю тестових завдань у тесті (однорідні,
неоднорідні); щодо застосування технічних засобів (бланкові з ручною обробкою
результатів, бланкові тести з комп’ютерною обробкою результатів, комп’ютерні
тести). [1, с. 46–47].
Нині для підготовки та введення в навчання комп’ютерних тестів моніторингу
якості знань студентів можуть бути використані такі програмні засоби, як My Test,
My Test X, Test-W2, Booster, Hot Potatoes, Sun Rav Test Offise Pro та інші. Також є
багато Інтернет-сервісів для створення онлайн-тестів (http://master-test.net/uk,
http://test.fromgomel.com, http://onlinetestpad.com, http://ankt.ru, http://www.make-test.ru
та ін.). Найбільш функціональною і популярною вважається програма My Test, яку
можна вільно завантажити з вебсайту www.klyaksa.net і яка не потребує постійного
зв’язку з Інтернетом. Ця програма дозволяє оперативно редагувати тести, ефективно
контролювати процес тестування і здійснювати збір результатів по локальній мережі.
Також передбачає дев’ять різновидів завдань (завдання з однією правильною
відповіддю, з кількома правильними відповідями, визначення істинності чи хибності
тверджень, установлення черговості розміщення, установлення відповідності,
уведення числа з клавіатури, уведення тексту з клавіатури, указівка на частину
зображення, перестановка літер). Програма MyTest також уможливлює студентам
працювати в навчальному режимі, у разі допущення помилки вказується правильна
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відповідь, це дає можливість ефективно використовувати тести для самоперевірки без
присутності викладача. Звичайно, ефективність будь-якого тесту залежить від уміння
та майстерності автора добирати завдання та варіанти відповідей. Електронне
тестування з кожним роком набуває широкого вжитку, нині створено безліч
різноманітних комерційних та некомерційних програм комп’ютерного тестування.
Також варто зазначити, що для проведення тестування в комп’ютерній формі
необхідно виконати комплекс дій, що складається з методичної роботи з розробки
тестових баз, організаційної роботи, розробки надійного програмного забезпечення.
Зокрема, неодноразово вчені наголошують на те, що розробка тестових завдань при
застосуванні комп’ютерних програм мають враховувати систему загальних вимог:
змістовність – обов’язкова належність до теми та розділу дисципліни до якої
складається тест; стислість – чітке, коротке формулювання, зрозумілий виклад
матеріалу, що вимагає однозначності відповіді; неможливість двоякого розуміння
питання; калібрування за рівнем складності – у ході складання тесту визначається
рівень складності, в одному тестовому завданні повинні використовуватися різні
рівні; взаємозв’язок – завдання повинні бути взаємозалежні за змістом (з будь-якого
розділу, теми) і корелювати між собою; диференціювання – поділ студентів на сильні
й слабкі. Якщо на тестове завдання ніхто не відповідає або відповідають усі, такі
завдання вилучаються [2].
Отже, менеджмент якості знань майбутніх фахівців будь-якого закладу освіти не
може вважатися повним та ефективним, якщо в ньому не застосовуються
інструменти, що дозволяють здійснювати моніторинг основного процесу –
освітнього, з використанням інформаційних технологій. Нині комп’ютерне
тестування набуває все більшого розповсюдження в освітньому процесі,
беззаперечними перевагами його є не тільки максимальна автоматизація моніторингу
якості знань студентів і підвищення швидкості проведення цього процесу, а й
можливість використання тестів при самостійній підготовці майбутніх фахівців та
дистанційному навчанні.
Список використаних джерел:
1. Тестові технології у навчальному закладі: Метод, посібник / Л. І. Паращенко,
В. Д. Леонський, Г. І. Леонська. – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2006. – 217 с.
2. Іщейкіна Ю. О. Комп’ютерне тестування як метод визначення якості
засвоєння навчального матеріалу студентами медичних вузів / Ю. О. Іщейкіна,
Н. В. Лобач, О. В. Сілкова, Тронь Н. В. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/3155/1/komptest.pdf
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ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Нєчева Є. Г.
Учитель методист вищої категорії
Котловинська загальноосвітня школа 1-3 ступеню
З першого вересня школи в Україні почали працювати за проектом нового
Державного стандарту початкової загальної освіти, що забезпечує реалізацію
Концепції Нової української школи. Цьогоріч усі перші класи розпочинали навчання
за Концепцією Нової української школи, яка є втіленням реформи в освіті. Головна
мета реформи в освіті – створити школу компетентностей і цінностей, у якій буде
приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й формуватиме вміння
застосовувати їх у житті. Успіх реформи безпосередньо залежить від підготовки
молодих фахівців – майбутніх учителів Нової української школи та перепідготовки
вчителів, які вже працюють багато років та мають великий досвід.
Головною реформою Нової української школи стало навчання усіх предметів
на українській мові. Цей фактор несе в собі деякі труднощі у школах, у яких
навчаються діти інших національностей. Мовний бар’єр трохи зашкоджує
опануванню шкільного матеріалу,але з часом діти будуть вдячні за таку реформу, бо
зможуть вільно розмовляти державною мовою, навіть якщо ця мова їм не рідна.
У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, групової
діяльності у педагогічному процесі. Відповідно урізноманітнюються варіанти
організації навчального простору в класі. Крім класичних варіантів,
використовуються новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які легко
трансформувати для групової роботи [1].
Організація освітнього простору здійснюється через вісім основних осередків,
зокрема, осередку навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями; змінні
тематичні осередки, в яких розміщуються дошки/фліп-чарти/стенди тощо; осередок для
гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор та осередок художньотворчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки
дитячих робіт.Також створено куточок живої природи; осередок відпочинку з килимом
для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям; дитяча
класна бібліотечка та осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп'ютером,
полицями/ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо.
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Освітній простір організовується таким чином, щоб учитель міг спостерігати за
діяльністю дітей в усіх осередках, діти мали можливість безпечно переміщуватися і
мати місце для зберігання особистих речей.
Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя.
У другому циклі початкової освіти в учнів буде формуватися почуття
відповідальності й самостійність, зокрема
у процесі навчання будуть
використовуватися методи, які вчать робити самостійний вибір, пов'язувати вивчене з
практичним життям, враховують індивідуальність учня; запроваджується предметне
навчання; частина предметів буде оцінюватися.
Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти буде
здійснюватися лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів і буде
проводитися вчителями школи. У початковій школі (як і в гімназії та ліцеї) не буде
«одногодинних» курсів або предметів. В одному класі не буде більше 8 обов’язкових
предметів. [4]
Нова система навчання дає учням більше свободи для розкриття їх творчого
потенціалу та свободи мислення. Але слід пам’ятати, що головним завданням вчителя
початкових класів залишається все ж таки навчити дітей читати, писати та рахувати, і
дати їм міцний фундамент знань, які вони будуть використовувати у наступних
етапах навчання та у житті.
У Новій українській школі, незважаючи на нові реформи, залишаються старі
проблеми, серед яких: недостатня кількість підручників, яких потребує нова
українська школа; від батьків вимагають сплачувати кошти на потреби шкіл за
відсутності прозорої схеми контролю за їх використанням; низька заробітна плата
вчителів і т.д. У Новій українській школі треба починати не з учителя, а з керівництва
шкіл. Тільки розв’язання усіх наявних проблем дасть змогу українським дітям
отримувати якісно нову освіту.
Список використаних джерел:
1. Нова українська школа:mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
2. Методология педагогики: новый етап: учеб. пособие для студ. Высш. учеб.
заведений/ В.В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М.: Издательский центр «Академия»,
2006. – 400 с.
3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої
школи. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2016. – 40 с.
4. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. —
К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ ДО РОБОТИ В
СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ
ПрасолД.В.,
к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи
Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського
м.Миколаїв, Україна
В умовах сьогодення в Україні надзвичайно актуальним постає питання
вдосконалення психологічної компетентності як складової професійної діяльності
представників соціономічних професій в силових структурах, які мають сприяти як
реалізації успішної адаптації працівників даних структур до виконання своїх
професійних обов’язків (в збройних силах, національній поліції, установах
пенітенціарної системи), що часто поєднується з небезпекою для здоров’я та життя
працівників, так і їхній подальшій ресоціалізації у мирному житті. Це потребує
формування у представників соціономічних професій відповідних компетенцій як
характеристик, необхідних для виконання відповідних видів робіт, що дозволяє
досягати необхідних результатів. Таким чином, компетентність фахівця забезпечує
його здатність до вирішення посталих робочих завдань, одержання ним якісних
результатів роботи.
Важливу роль у підготовці сучасних фахівців соціономічних професій (як тих,
хто навчається, так і вже працюючих спеціалістів) до роботи в силових структурах
відіграє використання інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують
доступність для них необхідних знань за умов дистанційного навчання та можливість
опосередкованої взаємодії з викладачами.
Навчальні засоби, які реалізуються автором за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій, орієнтовані на досягнення низки наступних цілей:
подання навчальної інформації із залученням засобів мультимедійні технологій;
здійснення зворотного зв’язку з користувачем під час навчальної взаємодії;
автоматизацію процесів контролю результатів навчання та просування у навчанні,
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автоматизацію процесів інформаційно-методичного забезпечення навчальновиховного процесу. На разі це реалізується, зокрема, через серію випусків рубрики
«Діагностична скарбничка», які структурно входять до електронного видання
навчального призначення, а також представлені на відеохостингу YouTube для
взаємодії з користувачами. Практична корисність та доцільність реалізації такої
форми навчання полягає в наступному:
1) надання інформації в сучасній зручній для навчаємих формі, оскільки в
умовах сьогодення користувачі переважно здійснюють пошук потрібної інформації у
всесвітній мережі Інтернет (яка є неструктур-рованою, а також часто подається в
різних джерелах зі значними похибками). Представлена форма надання навчальної
інформації спрямована на вирішення означеної проблеми;
2) подібних представленим коротким тематичним випускам з професійної
підготовки майбутніх психологів та соціальних робітників (особливо на українській
мові) вкрай мало. Тривалість кожного випуску – це 5-20 хвилин, що дозволяє
здійснити стисле сконцентроване подання інформації з тих чи інших конкретних
питань професійної підготовки фахівців, оскільки, як показує практика навчання,
запис 1-2 годинних лекцій є неефективним;
3) нерозривність теорії і практики – це подача матеріалу у випусках, де
одночасно та нерозривно надається інформація як з теорії, на якій побудована
та чи інша діагностична методика або проблемне питання, так і практичні аспекти
їхньої реалізації. Це спрямовано на вирішення проблеми роз’єднаності теорії і
практики у підготовці фахівців, коли навчаємі не бачать зв’язків тих чи інших
психологічних теорій з їх практичною реалізацією, зокрема, у психодіагностичних
методиках;
4) особлива структурна поетапна побудова подання інформації в навчальних
випусках, що сприяє кращому засвоєнню фахівцями поданого навчального матеріалу.
Подібний підхід вже отримав схвальну оцінку від працюючих спеціалістів в
Миколаївській області;
5) опрацювання навчаємими відеороликів слугує доповненням, а не заміною
лекціям, оскільки живе спілкування з викладачем, на глибоке переконання автора, є
необхідними і обов’язковим. В той же час через обмеженість навчального часу у
викладачів часто немає можливості приділити детальну увагу тій чи іншій практичній
методиці або підходу. Так, наприклад, подання навчального матеріалу, представленого у випусках рубрики «Діагностична скарбничка», в умовах лекційних занять,
займало б в середньому 3-4 рази більше часу;
6) активне залучення абітурієнтів до роботи при підготовці випусків як один з
видів активної індивідуальної роботи, що сприяє їхній навчальній мотивації та
покращує засвоєння матеріалів з вивчаємої теми;
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7) наявність активного зворотного зв’язку з навчаємими через тематичні
коментарі до опрацьованих відео, обговорення представленого матеріалу під час
семінарських, практичних і лабораторних занять, проведення круглих столів,
тематичних зустрічей тощо.
Таким чином, дистанційна реалізація професійної підготовки представників соціономічних професій до роботи в силових структурах є ваговим внеском у
формуванні відповідних ключових компетенцій в структурі моделі компетенцій,
сприяючи якісній реалізації методологічного забезпечення роботи фахівців
соціономічних професій щодо виконання ними своїх функціональних обов’язків,
зокрема, оптимальному підборі належного психодіагностичного інструментарію та
подальшої практичної роботи з працівниками.
Список використаних джерел:
1. Лісовський П.М. Військова психологія: методологічний аналіз.
Навчальний посібник. – Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 290 с.
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Ю.Г., Кузнецова С.В., Рєпка А.О. Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Ситуації
в житті дітей молодшого шкільного віку). Програма «Знаю і Розумію»: практичний
матеріал надання психологічної допомоги молодшим школярам, які знаходяться в
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Навчально-методичний посібник / І.С. Литвиненко, Д.В. Прасол. – 2-е вид., перероб. і
доп. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2018. – 292 с.
4. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелева Основи практичної психології:
Підручник. – Вид. 2-ге, стретеотип. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.
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ТВОРЧІСТЬ І КРИТИКА: ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ
Тимофєєв О.В.,
кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії і педагогіки
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
м. Дніпро, Україна
Однією з важливих проблем розвитку громадянського суспільства у
забезпеченні національної конкурентоспроможності постає питання розвитку
культури. В цьому контексті проблематика взаємовідносин між творчістю та
критикою набуває непересічного значення. В сучасних умовах заангажованості
ринком функції критики зазнали радикальних змін. Критика сьогодні грає все більш
відчутну і все більш непросту роль в питаннях культури, перетворюючись з
«третейського судді» в «PR-менеджера» або «продавця-консультанта» культурних
проектів. В більшості випадків критика займає домінуючу позицію по відношенню до
творчості, визначаючи межі мистецтва й «не-мистецтва». Але, на нашу думку, таке
панування не має достатніх підстав.
Звертаючись до історичного розвитку культури, можна стверджувати, що
інверсія акту й судження про нього відбулася в часи Просвітництва, коли
сформувався ідеал культурної людини. Саме в цій період формується таке поняття як
«художній смак», виникає феномен «людини смаку», тобто людини, яка наділена
особливою спроможністю відчувати ту демаркаційну лінію, поза якою художній твір
переходить в розряд «не-мистецтва». Формуються й розвиваються інститути критики.
Людина все більш приживається в культурі як у своїй «другій природі» та починає
виказувати критичні зауваження. Ці зауваження спрямовані спочатку щодо творів
мистецтва, а згодом й до самої культури як середовища людського існування на
певному етапі історичного розвитку. Процес домінування критицизму в
інституціональному та екзистенційному вимірах «гарного смаку» в подальшому дає
змогу французькому поету ХІХ ст. графу де Лотреамону зауважити: «Судження про
поезію мають більшу цінність ніж сама поезія» [цит. по 1, с. 148]. Діалектичне
протистояння критики й митця остаточно закінчується перемогою критики.
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Не буде помилкою стверджувати, що така тенденція притаманна і сучасній
культурі: ми прислухаємося сперш до критиків (читаймо рецензії і т.п.), а лише потім
(з недовірою до власних почуттів) придивляємося до художнього твору, намагаючись
скласти особисте судження з урахуванням усталеної критики. Щодо автора, то
усвідомлення «власної смерті» («смерть автора» – тезис Р. Барта) дозволяє митцю
делегувати право довільно визначати межі мистецтва художній критиці. Так, єдиним
достатнім критерієм художності в постмодерністській естетиці виступає суб'єктивна
воля автора, але найчастіше в тому випадку, якщо вона знаходить підтвердження у
суб’єктивній волі художнього критика або куратора художньої галереї. Така
вторинність творчості дозволяє сучасним авторам говорити про «кінець мистецтва»
(«End of Art») [2]. Так, сучасний американський філософ і арт-критик Артур Данто
погоджується з тезою Гегеля про «кінець мистецтва» – вважаючи, однак, що це
завершення, описане Гегелем, є не стільки кінцем мистецтва, скільки кінцем певної
філософії мистецтва, яка яскраво проявила себе в європейській естетичній традиції.
А. Данто вважає, що в цілому сучасне мистецтво повинне розумітися як акт скоріше
філософський, ніж художній, і в цьому сенсі цей акт дійсно знаходиться на межі
художності [цит. по 3, с. 159].
Зауважимо, що не потрібно відноситися до існуючих реалій як до катастрофи.
Спираючись на теорію зміни парадигм Томаса Куна можна стверджувати, що в даний
час ми знаходимося в періоді революційних змін, коли виникає багато аномалій, які
не можуть бути пояснені в рамках існуючої парадигми. Такий стан, згідно з теорією
американського філософа, неминуче веде до переходу в нову стадію розвитку. Яким
буде місце критики в новій культурній парадигмі дуже важко передбачити. Можливо,
ми знаходимося на порозі нового способу мислити мистецтво, коли люди спільно
беруть участь у створенні естетики, яку вони раніше ніколи не визнавали. Маємо
сподівання, що творчість і критика знайдуть взаєморозуміння саме в площині
філософії. Що ж до первинності творчої діяльності – в її онтологічній перевазі немає
сумнівів, адже саме творчість або «пойесіс» (від давньогрецьк. ποίησις) – основа
«будь-якого переходу від небуття до буття» (Платон, «Бенкет») [4].
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СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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аспірантка кафедри технологічної освіти та охорони праці,
Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна
В умовах постійної зміни соціально-політичних, економічних і моральних
орієнтирів сучасного світу найважливішим чинником динамічного розвитку
суспільства є забезпечення високого рівня освіти. Загальновизнано, що якість надання
освітніх послуг значною мірою визначається наявністю в країні потужної системи
неперервної освіти [1, с. 225].
Сучаснийрозвиток системи вищої освіти України пов’язано з необхідністю
інтеграції національної освіти в європейський освітній простір, стрімкий
технологічний прогрес, підвищення вимог до професійної підготовки фахівців різних
напрямів, їхньої компетентності, відповідності запитам роботодавців і міжнародних
стандартів.Сьогодні суспільству потрібно переосмислити основні тенденції освіти, що
поєднують у собі традиційний та інноваційний напрями.Традиційна освіта має за
мету передачу накопичених людством знань і досвіду для їх подальшого використання
в різних видах діяльності. Основне в інноваційній освіті – враховувати реальні зміни в
характері суспільних вимог до особистості та її нову роль в суспільному розвитку.
Мета такого напряму освіти полягає у збереженні і розвитку творчого потенціалу
особистості, розвитку здібностей, необхідних людині для існування та соціальноціннісної діяльності в суспільстві, а також у наданні можливості для ефективної
самореалізації.
Зміна парадигм освіти від традиційної до інноваційної вимагає від ЗВО
удосконалення підготовки фахівця, який би вільно орієнтувався в найновіших
досягненнях науки і техніки, а також формування його як особистості, що володіє
критичним мисленням. Крім того, слід відмітити, що змінилось відношення до освіти
взагалі. Вона тепер розглядається як один із видів послуг, що змушує освітні заклади
відповідати вимогам конкурентноздатності і варіативності освітніх послуг, а це, в
свою чергу, вимагає змін у змісті і формах освітнього процесу [2].
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Сучасний етап розвитку суспільства ставить якісно нові завдання у сфері освіти
й розвитку особистості. Глобальною метою освіти сьогодні є підготовка людини до
життєдіяльності у складному й суперечливому світі, надання майбутньому фахівцеві
можливості активно й творчо використовувати знання.Саме тому наявна система
вищої освіти має бути спрямована на реалізацію в процесі професійної підготовки
фахівців умов формування їх професійної культури. Зазначимо, що тривалий час
проблеми формування професійної культури фахівців залишалися поза увагою
науковців, оскільки в нових соціально-економічних умовах нагального розв’язання
потребували питання оновлення змісту освіти, створення й упровадження в освітній
процес сучасних педагогічних технологій, забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії
учасників освітнього процесу. Паралельно з цим відбувалися зміни у напрямах
професійної підготовки, під впливом часу виникали нові спеціальності, які
потребували теоретико-методичного підґрунтя для підготовки фахівців в системі
вищої освіти. До таких спеціальностей належать й фахівці готельно-ресторанного
господарства [3].
Відповідно до галузевих стандартів фахівець з готельно-ресторанного
господарства займається широким колом питань і здійснює діяльність у напрямах
визначення стратегії розвитку підприємства; організації та управління господарською,
фінансовою, комерційною, маркетинговою, інформаційною та інноваційною
діяльністю закладу, його матеріально-технічного забезпечення, формування й
управління
персоналом
підприємства,
розробки
інструктивно-методичної
документації тощо.
Відповідно до класифікації Є. Клімова, фахівці готельно-ресторанного
господарства в більшій мірі відносяться до типу «людина-людина», оскільки для них
властиві професійні функції, обумовлені процесом спілкування із споживачами
послуг, а також безпосередні ділові та опосередковані контакти з іншими людьми.
Спираючись на зміст професійної діяльності, М. Левітов визначив вимоги, які
висуваються до особистості професій типу «людина-людина»: чуттєве та уважне
відношення до людей, розуміння їх індивідуальних особливостей та психічного стану,
поєднання вимогливості та м’якості, пам’ять на обличчя, вміння розподіляти та
переводити увагу з одних речей на інші тощо.
Оскільки сучасні підприємства сфери готельно-ресторанного господарства є
високотехнологічними закладами, то задля забезпеченняїх конкурентоспроможності,
потрібно планувати, управляти та контролювати технологічними й виробничими
процесами. Це передбачає знання типових харчових технологій, технологій
організації та розвитку організацій, технологій управління виробництвом, наданням
послуг та управління їхньою якістю тощо.
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Означене свідчить, що професійна діяльність фахівців готельно-ресторанного
господарства несе ознаки професій типу «людина-техніка», робить діяльність цих
фахівців поліфункціональною, а їх професійну культуру багатоаспектним явищем [4].
Україна, будучи унікальною країною з особливим природно-кліматичним
потенціалом, у перспективі має всі ресурси для підвищення конкурентоздатності
економіки на основі використання її культурно-природничих можливостей. Але щоб
задовольнити всі потреби туриста, відпочиваючого, бізнесмена, потрібно забезпечити
комфортність його проживання, високу якість обслуговування, тобто створити
атмосферу гостинності.
Однією з основних тенденцій функціонування сфери готельно-ресторанного
господарства нашої держави є створення та розвиток еко-готелів (або «зелених»
готелів). Найбільш поширені вони на рекреаційних або туристично привабливих
територіях.
За словами Еріка ван Дейка, міжнародного координатора Програми Green
Key («Зелений Ключ»), яка є одним із п’яти проектів міжнародної недержавної
незалежної організації Foundation for Environmental Education (Міжнародної
організації з екологічної освіти), «оцінювання екологічної діяльності готелю
базується на 12 основних критеріях, розроблених міжнародним комітетом та
включає екологічний менеджмент на підприємстві, моніторинг споживання води та
енергії, поводження з відходами, підвищення екологічної обізнаності серед
персоналу та гостей, співпрацю із місцевою спільнотою». Світове господарство
налічує понад 124 готелі, відзначених сертифікацією програми Green Key.Екоготелі України становлять майже 11 % від загальної кількості таких готелів. До
підприємств готельного господарства України, що пройшли екологічну
сертифікацію Green Key входять:м. Київ (Radisson Blu Hotel; Rus Accord Hotel;
Баккара Арт-готель);Київська область (Maison Blanche (Березівка) Екодім; Maison
Blanche (Mytnitsa) Екодім);м.Львів (Reikartz Dworzec Lviv; Reikartz Medievale Lviv;
Дністер Прем’єр Готель);м. Миколаїв (Reikartz Рівер Миколаїв);м. Запоріжжя
(Reikartz Запорізький);м. Дніпропетровськ (Reikartz Дніпропетровськ);м. Харків
(Reikartz Харків);Закарпатська обл. (Ковчег) [5, с. 1219].
Вивчення наукової літератури та досвід практичної роботи показує, що в даний
час співвідношення теоретичної і практичної підготовки в майбутніх фахівців
готельно-ресторанногогосподарства все ще не досягло оптимального варіанту. Постає
потреба в підготовці викладачів готельно-ресторанного господарства, які будуть
відповідати потребам ринку і надавати необхідні сучасні знання студентам.
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Сучасна система вищої освіти характеризується зміною традиційного підходу
до навчання, пріоритетом якого є формування знань, умінь та навичок. В. Кремінь
зазначає, що функція надання знань для освіти є ключовою, але вона є недостатньою
для інформаційного суспільства [2, 22]. На думку багатьох українських та зарубіжних
вчених (Н.М. Бібик, І.А. Зимня, О.І. Пометун, Дж. Равен, С.О. Сисоєва, О.В.
Савченко та інші), в якості оновлення системи підготовки спеціалістів, затребуваної
сучасним суспільством, доцільним є розглядати компетентністний підхід реалізації
компетентнісного підходу до організації навчання студентів у ВНЗ, що має сприяти
подоланню недоліків традиційного (знаннєвого підходу), коли випускники,
незважаючи на високий рівень надбаних у процесі навчання теоретичних знань,
труднощі у застосуванні цих знань в практичній діяльності. Компетентністний підхід
спрямований на результат підготовки студентів, під яким розуміється не засвоєння
інформації, а здатність фахівця впевнено діяти у різних професійних ситуаціях,
використовуючи отримані у процесі навчання компетенції.
У світлі реформування системи загальної середньої освіти та впровад-ження
Концепції Нової української школи особливої уваги набуває підготовка практичних
психологів для роботи у загальноосвітніх закладах. Нова українська школа є
потужним замовником психологічних кадрів і потребує компетентних працівників, які
сприятимуть забезпеченню ідей і завдань реформи. У свою чергу, програма
професійної підготовки практичних психологів у ВНЗ має відповідати вимогам НУШ
та бути орієнтована на формування необхідних для професійної діяльності
компетентностей у майбутніх фахівців. Велику увагу компетентнісного підходу у
навчанні надає сучасний український психолог І.Д. Бех. Зокрема, він наголошує, що
якість навчання багато в чому залежить від концептуального оформлення терміну
«компетент-ність» як досвідченості суб’єкта у певній життєвій сфері.
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Якраз змістовий наголос на досвідченості, а не на обізнаності,
поінформованості суб’єкта у певній галузі (як це переважно тлумачиться) має бути
взятий на концептуальне «озброєння». В своїй науковій статті «Компетентністний
підхід як освітня стратегія» він розглядає структуру феномену досвідченості і
акцентує увагу на її значенні для педагога в навчальному процесі. О.Пометун
розглядає поняття «компетентністний підхід» як спрямованість освітнього процесу на
формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей
особливості, результатом якого є формування загальної компетентностей,
інтегрованою характеристикою особистості [4, 66].Дослідженню формування
компетентностей, важливих для професійної діяльності практичних психологів у
закладах освіти, присвячені праці багатьох вчених: життєвої компетентності (С.
Літвін-Кіндратюк), інформаційної компе-тентності (Н. Насирова, С. Сисоєва),
комунікативної компетентності (Н. Савіни-ченко, С. Макаренко, Т. Ніколаєва),
психологічної компетентності
(А. Деркач, В. Зазикін, Л. Мітіна) соціальнопсихологічної компетентності (С. Архипова, Л. Лєпіхова, Л. Петровська) та інші.Ідея
спрямованості вищої освіти у руслі компетеністного підходу відо-бражена і на
законодавчому рівні. Так, у Законі України «Про освіту» зазначено, що метою вищої
освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких,
професійних і загальних компетентностей, необхідним для діяльності
за певної
спеціальністю чи в певній галузі знань [1]. Одже, сьогодні держава висуває нові
вимоги до рівня підготовки фахівців так акцентує увагу на набутті здобувачами освіти
відповідними для їхньої професійної діяльності компетентностей.
Британський дослідник Дж. Равен обґрунтував необхідність застосування
компетентнісного підходу в освіті в таких цілях:
1) щоб учителі могли керувати індивідуалізованими навчальними програ-мами,
орієнтованими на розвиток основних компетентностей учнів;
2) щоб учні могли виявляти свої специфічні таланти, спостерігати за їх
становленням у процесі розвитку і здобувати визнання своїх талантів і досягнень;
3) щоб учителі могли отримувати визнання своїх досягнень при вивчені та
оцінюванні їхньої педагогічної діяльності;
4) щоб ті, хто відповідає за педагогічну діагностику, могли планувати такі
дослідження, які б стимулювали керівництво на пошук шляхів поліп-шення освітніх
програм і освітньої політики в цілому;
5) щоб стало можливим проведення ефективної політики в галузі трудових
ресурсів заснованої на більш тонких процедурах професійного навчання;
6) працевлаштування і подальшого професійного зростання фахівців, а також
здійснення такої політики в галузі добору кадрів, що дозволило б залучити гідних
кандидатів на впливові посади у суспільстві й відхилити непридатних [7, 65-66].
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Дж. Равен виокремлює компоненти компетентності та визначає їх як
характеристики і здібності людей, що дозволяють їм досягати особистісно значущих
цілей – незалежно від їхньої природи й соціальної структури, в якій вони живуть і
працюють. Дослідник підкреслює важливість розвивального середовища для розвитку
цих компонентів, де в атмосфері поваги, відкритості, чесності й підтримки
особистість має можливість випробувати різні способи поведінки з правом на
помилку та без серйозних наслідків для майбутнього, а також для вивчення і розвитку
здібностей спеціаліста, що є важливим в процесі формування компетентностей у
студентів під час навчання.
Виходячи із розуміння компетентності як результату освіти, навчальний процес
у ВНЗ має бути побудовано таким чином, що уже під час навчання в університеті
виникали такі ситуації в яких майбутній психолог міг би реалі-зувати свої професійні
компетентності. С. Гончаренко визначає компетентність як «сукупність знань і вмінь,
необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати
наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію» [5, 149]. У даному
контексті доцільним є впро-вадження «випадкового» (ситуаційного) підходу до
викладання та засвоєння навчального матеріалу запропонованим В.Панком, який
полягає в обговоренні, аналізові та супервізії конкретних випадків із практики роботи
фахівців [3, 24]. Набуті студентами знання на аудиторних заняттях мають бути
закріпленні в позанавчальній діяльності, такій як волонтерство, що є додатковим
ресурсом у засвоєнні теоретичних і практичних навичок.
Отже, професійна підготовка практичних психологів для роботи у шкільних
закладах має реалізуватися на засадах компетентісно-орієнтованого підходу до
навчання, що забезпечить якісну підготовку компетентних спеціалістів у галузі
психології та відповідає сучасним вимогам суспільства.
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Розвиток системи освіти повністю визначається зміною потреб суспільства,
обумовленою характером і досягненнями науково-технічного і соціального прогресу.
Динаміку сучасного суспільного розвитку характеризує швидкі та глибокі зміни в
усіх сферах життя і діяльності людини – в науці і техніці, в економіці і політиці, в
освіті і культурі тощо. Освіта як один з найважливіших соціальних інститутів також
схильна до постійного розвитку відповідно до зміни цілей і потреб суспільства. Сфера
професійної підготовки спеціалістів стикається з новими викликами, з новими
стандартами, за якими має проводитись підготовка кадрів, тому виникає необхідність
вивчення шляхів розв’язання таких проблем: пошук та визначення нових методів,
способів, умов, форм та принципів підготовки майбутніх спеціалістів в умовах
глобалізації та високої конкуренції за кращі робочі місця, умови праці, економічну
нагороду, тощо.
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Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури забезпечує
виховання в них професійних якостей. Толерантність, емпатійность і конгруентність
педагога певним чином переломлюються в його професійній діяльності,
спрямованість якої проявляється у світогляді, поведінці вчителя, ставленні до дитини,
до професії, до себе, у виборі методів і засобів.
У процесі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури велика
роль належить викладачам, які прямо або опосередковано пов’язані з підготовкою
студентів до професійної діяльності. Активізація ролі викладача як учасника
навчального процесу є однією з педагогічних умов, які необхідно впровадити для
успішного формування професійної підготовленості майбутніх учителів фізичної
культури.
Вивченню позиції викладача присвячені наукові доробки Б. Ананьєва,
В. Бездухова, В. Загвязинського, А. Кравченко, Ю. Кулюткіна, В. Сластьоніна,
Дж. Майерса, та інших. Автори вважають, що викладач може займати різні рольові
позиції, в залежності від виконуваної функції та завдань: викладач-методист,
викладач-дослідник,
викладач-менеджер,
викладач-ментор,
викладач-тьютор,
викладач-технолог, викладач-фасилітатор, тощо.
Для професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури важливою є
роль викладача, яка полягає у створенні особливого мікроклімату навчання та
розвитку особистості учня, у побудові діалогу між викладачем та учнем, у навчанні
на принципах партнерства та рівноправності. Така роль отримала назву викладачафасилітатора.
Facilitator (фасілітейтор) – той, хто сприяє, полегшує, допомагає вчитися.
Вперше цей термін був введений К. Роджерсом в книзі «Свобода вчитися»,
опублікованій у 1969 р. На думку автора, первинна завдання вчителя полягає в тому,
щоб дозволяти учневі вчитися, живити його власну допитливість. Поліпшення якості
навчання К. Роджерс пов'язує з можливостями педагога по фасилітації вчення [3].
Функція фасилітатора розкривається у допомозі, сприянні, позитивній
взаємодії викладача та учня. Викладач-фасилітатор повинен використовувати методи
навчання й взаємодії, які сприяють творчому навчанню, засвоєнню інформації,
умінню міркувати, а основними завданнями педагогічної фасилітації у закладах вищої
освіти є розвиток індивідуальності, творчості, суб’єктності студентів; стимулювання,
надання педагогічної підтримки, супроводу та ініціювання різноманітних форм
активності студентів на всіх етапах навчання, здійснення особистісного становлення і
розвитку кожного студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності.
Фасилітація створює можливості для підвищення пізнавальної активності
студентів та покращує розвиток їх професійної самосвідомості [1, с. 230].
Фасилітаційна діяльність викладача полягає у вмінні будувати взаємодію зі
студентами, у підготовці активного, здатного до самостійного аналізу і прийняття
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нестандартних рішень спеціаліста [2, с. 158]. Педагогічна фасилітація є якісно вищим
рівнем організації навчання майбутніх спеціалістів, що відповідає сучасним запитам.
У рамках педагогічної фасилітації перед викладачем постають завдання, які
потребують здійснення діагностики типових і індивідуальних проблем аудиторії;
надання допомоги в самовизначенні та виборі необхідного розвивального в
професійно-особистісному відношенні освітнього маршруту і режиму навчання;
підтримки в адаптації до умов навчання; створенні умов для позитивного настрою та
розуміння перспектив професійного та особистісного зростання тощо [2, с. 161].
Виходячи з цього, функція викладача-фасилітатора є важливим фактором у
процесі професійної підготовки студентів. Викладач-фасилітатор у процесі
навчальної діяльності повинен:
– підвищувати мотивацію та пізнавальний інтерес студентів до набуття
професійних знань,
– виховувати в них впевненість в своїх силах та можливостях;
– розвивати бажання набувати навички та вміння стосовно професійної
діяльності, заохочувати професійний саморозвиток студентів, забезпечуючи
майбутніх учителів супроводом їх навчальної діяльності;
– допомагати особистісному розвитку студентів;
– створювати особливі умови для розвитку індивідуальності та можливостей
самовираження студентів у навчальному середовищі, тощо.
Активізація функцій викладача-фасилітатора сприятиме високому рівню
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності в їхньому
повсякденному та професійному житті в умовах сьогодення.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Охріменко О. В.
Аспірант СумДПУ імені А. С. Макаренка м. Суми, Україна
Багато дітей з обмеженими можливостями в Україні стикаються не лише з
фізіологічними труднощами в пересуванні, а і в спілкуванні, навчанні. Водночас для
дітей з обмеженими можливостями інформаційно-комунікаційні технології грають
особливо важливу роль, оскільки саме за допомогою інформаційних технологій вони
мають можливість не лише спілкуватися, не тільки здобувати повноцінну освіту,а й
знати можливість працевлаштуватися. На даний момент в нашій країні стоїть
проблема в впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивну
освіту. Багато викладачів початкових класів недостатньо підготовленні
до
використання інформаційних комунікативних технологій. Тому завдання дослідження
проблеми використання ІКТ в умовах інклюзивної світи на часі.
Процес
навчання дітей з особливими
потребами здійснюється за
технологічними, педагогічними, психологічними, медико-реабілітаційними та
соціальними напрямами. Розроблення тавпровадження сучасного комплексного
інформаційно-технологічного супроводувсіх етапів інклюзивного навчання, який
враховує національну специфіку такого процесу, сприяє повному доступу до освіти та
соціальнійінтеграції осіб з особливими потребами. Залученню дітей з особливими
потребами до навчання в інклюзивних навчальних закладах, їх реабілітації та
повноцінної соціалізації, інтеграції в суспільство присвячені дослідженні В. Бондаря,
А. Колупаєвої, А. Шевчук, О. Савченко та ін. Розробленням теоретико-методичних
основ інклюзивної освіти займалися В. Засенко, Д. Депплер, Т. Дмитрієва, М. Семаго,
Д. Харві, Н. Шматко, О. Ярська-Смирнова та ін.
Глобальне проникнення ІКТ в усі сфери людської діяльності є найважливішою
характеристикою світового освітнього простору. Людина є основним власником,
генератором і споживачем найважливішого ресурсу розвитку суспільства знань. В
галузі освіти України визначила основну мету-зробити якісну освіту реальністю для
кожної дитини, молодої людини і дорослого.
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Стрімкий розвиток інформаційного суспільства відкриває для людей з
особливими освітніми потребами нові перспективи, але в той же час несе в собі і
певну загрозу. У той час як поширення інформаційних технологій розширює
можливість участі людей в суспільному житті, недостатня відкритість цих технологій
сприяє створенню нових бар’єрів, що призводять до ще більшої дискримінації та
виключення таких людей з життя суспільства.
Правові акти у сфері освіти наголошують на потребі впровадження
інформаційних комунікативних технологій в освітню сферу. У «Національній
доктрині розвитку освіти» зазначено, що головним приорітетом розвитку освіти є
впровадження інформаційно-кумунікаційних технологій, які забезпечують подальше
вдосконалення навчально-наукового процесу, доступність та ефективність освіти,
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві
[3].У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період 2021 року
передбачається інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційноресурсного забезпечення освіти і науки; забезпечення створення умов для розвитку
індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних, електронних, технічних
інформаційно-комунікаційних тощо)[4].
Приділяється велика увага до інклюзивної освіти, зростає актуальність
впровадження інформаційних технологій в освіті, як допоміжного засобу у навчанні
дітей з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день в сучасному
інформаційному віку одним із головних умінь дітей є вміння находити інформацію,
правильно її використовувати в певних цілях.
Інклюзивна освіта являється одним із процесів трансформації системи освіти,
орієнтованими на формування умов доступності якісної освіти для всіх, припускають
включення дітей з особливими освітніми потребами, незалежно відїх фізичних,
психічних, інтелектуальних, культурно-етнічних,мовних та інших особливостей, в
загальноосвітню середу. Врозширеному розумінні інклюзивна освіта - освітній
процес,спрямований на усунення бар'єрів і включення всіх осіб з
особливимиосвітніми потребами в процес навчання і їх соціальнаадаптація з метою
забезпечення рівного доступу до якісної освіти.[2]
Першочерговим завданням сучасного суспільства стає створенняумов, при яких
люди з обмеженими можливостями здоров'я
моглиб отримувати якісне і
конкурентоспроможну освіту, для того щобповноправно брати участь в економічній,
культурній та соціальній життякраїни. [1]. Однією з можливостей отримання якісної
освіти є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Зростає розуміння
того, що інформаційні - комунікаційні технології, сучасні засоби комунікацій – це не
тільки важливий інструментсоціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями
здоров’я , а йзростаючий освітній ресурс, що значно збільшує потенціалособистості
на основі вільного доступу до знань та інформації.
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Як і всі інші члени суспільства, люди з обмеженими можливостямиповинні
придбати знання та навички, необхідні для життя в суспільстві.Однак вони
стикаються з додатковими труднощами, викликанимифункціональними обмеженнями,
по-різному впливають на їх можливістьотримати доступ до освіти. Очевидно що всі
функціональніобмеження перешкоджають оволодінню учнями достатнім рівнемзнань.
Можливості таких учнів часто занижуються і вчителями. Томудля підбору
оптимального програмно-апаратного обладнання,необхідного для повноцінного
задоволення індивідуальнихпотреб учнів, важливо враховувати функціональний стан
їхздоров’я, а також мати чітке уявлення про роль і можливості ІКТ восвітньому
процесі для таких учнів. Разом з тим, створенняпідходящої технологічної
інфраструктури само по собі не можевирішити всіх проблем. Для реалізації найбільш
повного впровадження ІКТ вінклюзивну освіту потрібна готовність педагогів
створювати ізастосовувати на практиці інноваційні методи навчання, а також
змінювати іадаптувати існуючі підходи відповідно до новихможливостями, що
відкриваються інтеграції в інклюзивну освітунайсучасніших технологій.
Застосування ІКТ в інклюзивну освіту має величезнийпотенціалом, однак на
цьому шляху існує багато труднощів. Новітехнології змінюють традиційну ієрархію
системи освіти іпропонують гідні альтернативи усталеним пасивним підходам
внавчанні людей з особливими потребами.
Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу у
сфері освіти і необхідністю при запровадженні інклюзивного навчання, адже діти з
особливими освітніми потребами змушені користуватись допоміжними приладами у
процесі навчання.
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Науково-технічний прогрес та інтенсивний розвиток суспільства вимагають від
ЗВО швидкого реагування на зміни, що відбуваються. Ринок праці диктує свої вимоги
до випускників; чекає на молодих фахівців, готових до професійного життя, здатних
продукувати нові ідеї, швидко адаптуватися до змін і нововведень. Приведення системи
професійної підготовки фахівців у відповідність до вимог суспільства, ринку праці
дозволить випускникам бути більш конкурентоспроможними та отримати більше
шансів на працевлаштування після закінчення ЗВО. Орієнтація на цілі, зміст та
особливості професійної діяльності у побудові процесу підготовки майбутніх фахівців
дає студентам цілісну картину своєї майбутньої професійної діяльності як в
професійному так соціальному контекстах. Тобто, при проектуванні процесу
професійної підготовки майбутнього фахівця у ЗВО слід відштовхуватися від моделі
особистості фахівця з соціальної роботи в громаді та модель його професійної
діяльності.
Модель фахівця у науковій літературі може розглядатися як: образ професіонала,
виражений відповідною документацією [8]; норму, еталон суспільних вимог до
кваліфікації фахівця [4, c.80-89], ідеал фахівця, бажаний взірець особи, підготовленої
належним чином до виконання своєї професійної діяльності [1,c.69-90]. На основі
аналізу запропонованих у науковій літературі визначень означеного поняття
О. Пономарьов стверджує, що «модель фахівця» «являє собою документ, що
розробляється у вищому навчальному закладі для кожної спеціальності, з якої ведеться
підготовка фахівців, і максимально можливою мірою відображає сукупність вимог до
характеру й рівня його професійної та соціальної компетентності, особистісного
розвитку та якостей» [7].
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Тобто, навчальний процес у ЗВО має бути побудований таким чином, щоб під час
навчання у студентів-майбутніх фахівців із соціальної роботи в громаді сформувалися
відповідні компетентності для роботи в ОТГ.
Під компетентністю розуміють комплекс знань, умінь, навичок, досвіду
застосування їх для здійснення діяльності, метою якої є досягнення певних цілей,
ставлення до процесу та результатів виконання цієї діяльності [5, с. 66].
Зазначимо, що в процесі розробки моделі фахівця з соціальної роботи в громаді
усі професійні компетентності, якими він має володіти можна структурувати у дві
групи: знання, вміння і навики: знання, вміння і навики, що стосуються надання
визначених законодавством України соціальних послуг різним категоріям населення та
знання, вміння і навики у сфері адміністрування соціальної роботи та організації
надання соціальних послуг на місцях. Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню
Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань і
практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних
обов’язків за обраною спеціальністю [3]. Тоді як другий (магістерський) рівень вищої
освіти – сьомому кваліфікаційному рівню; має на меті здобуття поглиблених
теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи
спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності,
інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного
характеру відповідного рівня професійної діяльності [3].
Згідно кваліфікаційних вимог, зазначених у Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій, соціальний працівник – це особа з базовою або неповною
вищою освітою відповідного напряму підготовки, здатна застосовувати на практиці:
нормативно-правові акти з питань надання соціальних послуг особам в СЖО,
реєструвати й вести облік таких осіб, надавати їм передбачені чинним законодавством
послуги; використовувати ресурси з метою задоволення їх потреб та інтересів;
організовувати заходи з соціальної адаптації, реабілітації та інтеграції, надавати
кваліфіковану консультацію; вести первинну документацію тощо [2]. Тоді як – фахівець
із соціальної роботи – це особаз вищою освітою другого рівня за ступенем магістра та
спеціальністю відповідної галузі знань, здатна організувати виявлення, вести облік
сімей/осіб у СЖО; здійснювати оцінку їх потреб; визначити перелік необхідних
соціальних послуг, форми та методи роботи; здійснювати соціальне замовлення,
інформувати та організовувати процес надання послуг через діяльність Центрушляхом
організації партнерської взаємодії закладів освіти, охорони здоров’я, соціального
обслуговування, громадських організації, фондів та інших надавачів соціальних послуг
тощо; організовувати залучення фінансових, матеріальних та інших можливостей
громади для підтримки сімей/осіб у СЖО; проводити навчання соціальних працівників,
обробляти інформацію тощо [6].
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У контексті здійснюваного дослідження нами було виокремлено базові програмні
компетенції, якими має володіти випускник спеціальності «Соціальна робота» ЗВО
України. До них ми віднесли: загальні (комунікативна, інформаційна, науководослідна),
професійно-базові
(деонтологічна,
організаційна,
діагностичнопрогностична, технологічна та правозахисна) та процесійно-спеціальні (розуміння
основ соціальної політики, економічних основ соціальної роботи; обізнаність у різних
галузях психології; оволодіння методикою соціологічного дослідження та методами
статистики, вміння планувати й здійснювати професійний саморозвиток і
вдосконалення) компетентності. Рівень їх сформованості є свідченням готовності
майбутніх соціальних працівників до роботи в ОТГ.
Отже, модель особистості фахівця з соціальної роботи в громаді передбачає
розробку системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО
України з проекцією на їх майбутню професійну діяльність.
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Професійно-особистісні якості вчителя були об’єктом вивчення вченихпедагогів протягом століть. Їх дослідження вказували на залежність успішності
професійної діяльності вчителя від розвитку його професійних особистісних якостей
[2]. Так, Я. Коменський у «Законах» висував вимоги до особистості вчителя, який мав
бути «набожним, чесним, діяльним і працьовитим», освіченим, моральним,
благородним, прагнути до вдосконалення своєї майстерності, любити дітей.
Головною умовою успіху педагогічної діяльності він вважав обдарованість та
особистісні якості вчителя. Учений-педагог та просвітитель О. Духнович називав
педагога майстром, відповідальним перед суспільством, а серед професійних якостей
«творчо досконалого вчителя» відзначав високий інтелект, знання свого предмета,
широку загальну та педагогічну освіту, а також оптимістичний характер, ввічливість,
лагідність та поважність, любов до дітей.
Засновник вітчизняної педагогічної теорії К. Ушинський вважав, що професійна
підготовка вчителя повинна включати і спеціальне виховання, результатом якого
мають стати сформовані якості, серед яких основними вважаються здатність до
творчості та самовдосконалення. Видатний педагог наголошував, що «тільки
особистість може впливати на розвиток та визначення особистості, тільки характером
можна сформувати характер». На думку П. Каптєрева, найбільш важливими якостями
педагога є любов до дітей, «яку треба відрізняти від любові до вчительської
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професії», а також сумлінність, витриманість, наполегливість, воля і характер [3, с.
98]. Кожен із педагогів минулого розглядав особистість педагога, виділяючи різні
комплекси професійно-необхідних якостей учителя, розширюючи та доповнюючи їх.
Так, Н. Кузьміна розглядає процес формування особистості вчителя та розвиток
педагогічних здібностей і майстерності, простежуючи послідовність розвитку
професійно важливих якостей майбутнього вчителя у системі педагогічної освіти та у
перші роки самостійної роботи. Вчена виділяє основні компоненти у структурі
педагогічної діяльності, а саме: конструктивний, організаторський, комунікативний,
яким відповідає психологічна структура діяльності та особистості вчителя. Основні
спеціальні здібності – конструктивні, організаторські та комунікативні, згідно з Н.
Кузьміною, формуються у процесі педагогічної діяльності, а їх інтегративною
основою є чутливість до людини, яка росте, особистості, яка розвивається [5, с. 82].
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях існують різні підходи до
визначення професійних особистісних якостей фахівців різних галузей, зокрема
вчителів. Так, Н. Замкова поряд із комунікативними, управлінськими та фаховими
виокремлює такі особистісні якості майбутнього фахівця: професійну
відповідальність, гуманність та самостійність, емпатію, емоційну стабільність,
адаптивність, впевненість у власних діях) [1, с. 4]. А. Борисюк розглядає професійно
значущі якості як низку важливих якостей спеціаліста, що сприяють успішному
виконанню професійної діяльності, ефективному розв’язанню професійних завдань,
особистісно-професійному зростанню й удосконаленню.
Не можна не обійти увагою термінологічну розбіжність у визначенні
досліджуваного поняття, оскільки у психолого-педагогічній літературі ті ж самі
особливості особистості визначаються і як «професійно важливі якості» (Є. Рогов), і
як «професійно значущі особистісні якості» (Т. Марина), і як «професійні суб’єктивні
властивості» (Н. Амінов, І. Зимня), і як «професійні якості»(О. Деркач, А. Маркова).
Однак, маючи різну понятійну форму, структурний зміст зазначених категорій є
однаковим, тому що всі категорії, що позначають властивості особистості спеціаліста,
необхідні для засвоєння спеціальних знань, умінь і навичок та для досягнення
ефективності у професійній діяльності, містять ідентичні елементи.Відтак, основними
професійно особистісними якостями майбутнього вчителя іноземної мови,
дотримуючись поглядів, О. Мороз, О. Падалка, В. Юрченко, визначаємо наступні:
1. Загальногромадянські риси: широкий світогляд, принциповість і стійкість
переконань;
громадянська
активність
і
цілеспрямованість;
національна
самосвідомість, патріотизм і толерантність щодо інших народів і культур; гуманізм і
соціальний оптимізм; високий рівень відповідальності і працелюбність. 2. Моральнопсихологічні якості: чесність і ясність у взаєминах з людьми; високий рівень
загальної і психологічної культури; повага до професіоналізму інших і наукової
спадщини; акуратність і охайність; дисциплінованість і вимогливість.
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3. Науково-педагогічні якості: науково-педагогічна творчість; професійна
працездатність; активна інтелектуальна діяльність, науковий пошук; педагогічне
спрямування наукової ерудиції; педагогічна спостережливість; педагогічна уява і
інтуїція; володіння педагогічною технікою; активна інтелектуальна діяльність, науковий
пошук; гнучкість і швидкість мислення у педагогічних ситуаціях; висока культура мови і
мовлення (фонетична чіткість, лексична науковість і точність, експресивність,
емоційність і виразність); володіння мімікою, тоном голосу, поставою, рухами і жестами.
4. Індивідуально-психологічні особливості: високий рівень соціального
сприйняття і самопізнання; висока інтелектуально-пізнавальна зацікавленість і
допитливість; інтерес до розвитку потенційних можливостей студентів і потреба в
педагогічній діяльності з ними; позитивна «Я- концепція», високий рівень прагнень;
емоційна стійкість, витримка й самовладання; саморегуляція, самостійність і
діловитість у вирішенні життєво важливих завдань; твердість характеру.
5. Професійно-педагогічні здібності: адекватне сприйняття студента і безумовне
прийняття його як особистості; педагогічний оптимізм; проектування цілей навчання
і прогнозування шляхів професійного становлення майбутнього спеціаліста;
конструювання методичних підходів і здатність передбачати можливі результати;
організаторські і комунікативні здібності; духовно-виховний вплив на академічну
групу і особистість студента, організація розвивальної інтеракції.
Отже, стає зрозуміло, що майбутній учитель іноземної мови має постійно
працювати над собою, швидко вчитися, опановувати нові технології, миттєво
змінюватися, щоб відповідати швидкоплинним вимогам суспільства. Вчитель Нової
української школи – це не тільки професія, сутність якої полягає в трансляції знань,
але й висока місія творення особистості. Саме тому надзвичайно важливим є
неперервний загальний і професійний розвиток вчителя нової генерації.
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В сучасній системі української професійної освіти проблема підготовки
майбутніх фахівців до розвитку професійної кар’єри розроблена не досить повно та
ґрунтовно. Професійну кар'єру як траєкторію свого руху створює сама особистість і
важливо підготувати майбутніх фахівців до успішної реалізації, навчити їх
об’єктивності самооцінки індивідуальних навичок, ділових якостей, правильності
визначення цілей кар’єри. Кар'єру розглядають як шлях до професійної досконалості,
фахового досягнення, престижного соціального статусу у суспільстві.
Проблему професійної кар’єри досліджували Ф. Арсланов [1], А. Борисюк [2],
Р. Калениченко [3], М. Міропольська [4]. Дослідники зазначають, що підготовка до
кар’єри має бути сконцентрована навколо питань професійного й індивідуального
розвитку особистості, її інтересів зорієнтованих на кар’єрне зростання, а
налагодження системи консультування сприятимерозв’язанню певного кола проблем
цього процесу. На нашу думку, сьогодні, постає необхідність впровадження системи
он-лайн консультування як першого кроку у процесі професійного становлення
майбутніх фахівців, їхнього професійного саморозвитку й самоствердження в
професії. Актуальність впровадження он-лайн консультування майбутніх фахівців до
розвитку професійної кар’єри також зумовлюється процесам сучасної гуманізації, що
активізує роль особистості в процесі навчання, уможливлює індивідуалізацію
траєкторії освіти, сприяє удосконаленню системи відносин через форми й методи
педагогіки співробітництва. Он-лайн консультування з розвитку кар’єри сприятиме
забезпеченню особистісно орієнтованого та диференційованого підходу до
професійної підготовки майбутніх фахівців, підвищенню їхньої пізнавальної
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активності, удосконаленню навичок самостійної роботи, використанню новітніх
сучасних технологій навчання.
Он-лайн консультування з розвитку професійної кар’єри – це використання
інформаційних технологій і функції Інтернету, як самої глобальної інформаційної та
комунікаційної технології, з метою забезпечення психолого-педагогічного супроводу
майбутніх фахівців до вибору кар’єри, усвідомленням ними перспективності
кар’єрного зростання, стимулювання розвитку позитивних кар’єрних очікувань,
формування готовності до цього процесу. Он-лайн консультування має розглядатися
як спеціально організований, системний, багатофакторний, динамічний, інваріантний
та інноваційний за своїм характером процес, що побудований на дидактичних ідеях
індивідуального підходу, цілісності підготовки до кар’єрного розвитку,
спрямованості на формування адекватних кар’єрних орієнтації, кар’єрних домагань,
професійно важливих, індивідуально-ділових якостей, високої мотивації та
креативності майбутніх фахівців.
Загалом, підготовка до розвитку кар’єри ґрунтується на ідеї організації
самоосвітньої діяльність майбутніх фахівців через активізацію їхнього пізнавального
інтересу до цього процесу, а впровадження системи он-лайн консультування
забезпечить підтримку й психолого-педагогічний супровід професійного, кар’єроорієнтованого становлення майбутніх фахівців, сприятиме формуванню їхньої
кар’єрної компетентності.
З метою кар’єрної освіти майбутніх фахівців, навчальний матеріал щодо
дефініції поняття професійної кар’єри можливо викладати на хмарних сервісах.
Цікавим є сервіс для створення різних мультимедійних документів – http://prezi.com/;
інтернет-платформа для навчання, що надає користувачам цифровий освітній контент
та інструмент для його створення – http://edu.glogster.com/; спільне картографічне
програмне забезпечення, що дозволяє його користувачам візуалізувати свої думки в
хмарі
–
http://www.mindmeister.com/;
онлайн-генератор
хмар
тегів
–
http://www.tagxedo.com/.
Proprofs готує тести на будь-який смак і пропонує на вибір один або кілька
варіантів, наприклад, заповнити пропущене слово або написати розгорнуту відповідь.
Сервіс дозволяє вставляти в завдання текстові документи та презентації, файли PDF, а
також зображення, аудіо- та відеофайли. Kahoot – дозволяє подавати у форматі
опитувань і тестів мало не весь навчальний матеріал та уможливлює позааудиторну
роботу, де викладач показує матеріал на головному екрані, а в цей час студенти
відповідають на питання і обговорюють інформацію, використовуючи браузер на
смартфонах (Android, iOS, Windows Phone). Для того щоб увійти у віртуальну
аудиторію, студенти повинні ввести спеціальний код, який надішле викладач. Kahoot
безкоштовний і повністю доступний після реєстрації. У ClassMarker можна робити
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опитування з різними форматами відповідей. Plickers – мобільний додаток для
викладачів, що допомагає влаштовувати опитування прямо у аудиторії.
Plickers дозволяє аналізувати результати окремого студента або вивчати
статистику усієї групи. Додаток працює на Android і iOS та завантажується
безкоштовно. В Easy Test Maker можливо створювати завдання, в яких потрібно
вибирати вірні і помилкові твердження. Тексти можна відформатувати для зручності
читання на планшеті або завантажити у форматах .pdf або .doc, щоб провести
тестування у більш традиційному форматі. Сервіс вміє перемішувати питання і
варіанти відповідей.
Список використаних джерел:
1. Арсланов Ф. Г. Образ профессии как элемент карьерной ориентации в
сознании учащихся в их профессиональном становлении / Арсланов Ф. Г.,
Соловьева Ю. В. // Пед. науки. − 2008. − № 2. − С. 129−131.
2. Борисюк А. С. Професійна кар’єра як соціально-психологічний
феномен: [етапи, типи проф. кар’єри] / А. С. Борисюк // Проблеми заг. та пед.
психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К.,
2007. − Т. 9, ч. 4. − С. 94−101.
3. Калениченко Р. А. Психологічні аспекти індивідуальної кар’єри: [осн.
мотиви, типи, стадії та етапи вибору кар’єри] / Р. А. Калениченко // Проблеми та
перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац.
техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2006. − Вип. 9/10. − С. 129−135.
4. Міропольська М. А. Професійна орієнтація як основа формування та
побудови професійної кар’єри / М. А. Міропольська // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів
держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 2. – С. 17–19.
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CONTINUAL INTERCULTURAL SENSITIVITY DEVELOPMENT DURING
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Kharkiv, Ukraine
РОЗВИТОК КОНТИНУАЛЬНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СЕНСИТИВНОСТІ В
МЕЖАХ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ДИЗАЙН ОДЯГУ
Рябчикова К.М.
Аспірант,
Українська інженерно-педагогічна академія,
Харків, Україна
Сучасний етап розвитку освіти визначається всесвітніми напрямами глобалізації,
і
характеризується
наближенням
національних
систем
освіти
до
загальноєвропейських і загальносвітових. Гуманітарізація процесів навчання і
навчальних програм призводить до зміщення ваги з суто інженерних напрямів
підготовки до гуманітарно-технічних, яскравим зразком чого є зростання обсягів
підготовки студентів за напрямами дизайн одягу порівняльно з інженерними
спеціальностями напрямами технології легкої промисловості. Випускники закладів
вищої освіти даної спеціальності проходять практичну підготовку, працюють за
напрямами освіти в умовах різних країн і культур. Для ефективної роботи в таких
умовах в процесі навчання вони повинні набути специфічну інтеркультурну
компетентність, яка є інтегральним поняттям, що включає здібність спілкуватися
іноземною мовою, загальний культурний інтелект, специфічно-професійні
здібностями, пов’язані з традиціями і культурою одягу в інших країнах.
Однією з важливих складових інтеркультурної компетентності є психологічнокомунікативна, що передбачає здібності до ефективного спілкування з
представниками інших культур.
Загальні вимоги до формування міжкультурної комунікативної компетентності
наведені в дослідженнях [1, 2].
Наряду з загальною культурною, расовою, релігійною толерантністю, загальною
та міжкультурною довірою формування міжкультурної компетентності за думкою
багатьох дослідників повинна включати особливу форму чуттєвості в процесі
встановлення і розвитку міжкультурних контактів, яка трактується, як сенситивність
[3].
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Процес розвитку сенситивності в межах континуальної моделі повинен
розглядатися, як рух від етноцентризму до етнорелятивізму. При цьому чистий
етноцентризм розглядається, як заперечення культурного різномаїття, зосередження
на перевагах власної культури, етнорелятивізм передбачає глибоке занурення в іншу
культуру, визнання її цінностей, різниці з рідною культурою.
Зміна показників етноцентризму і етнорелятивізму в межах континуальної
моделі наведене на рис.1
1.Невизнання різниці

4.Сприйняття

Етнорелятивізм

3.Приниження

Етноцентризм

2.Захист від загрози

5.Адаптація
5.Інтеграція

Рис. 1. Модель континуальної міжкультурної сенситивності
Перехід від етноцентризму до етнорелятивізмц відбувається в умовах
комплексного підходу до формування інтеркультурної компетентності.
В Українській інженерно-педагогічній академії в процесі формування
інтерультурної компетентності студентів спеціальності «Професійна освіта. Дизайн»
використовується ряд підходів і засобів таких, як корекція навчальних планів і
програм, проведення віртуальних міжкультурних заходів, міжкультурних
закордонних практик і стажувань, організація міжкультурних проектів.
За нашими припущеннями міжкультурна сенситивність, як обов’язкова складова
інтеркультурної компетентності в даних умовах повинна розвиватися в напрямку
етнорелятивізму.
Для вимірювання даного показника була розроблена шкала з врахуванням
рекомендацій по методам вимірювання компетентностей [4] на базі модифікованої
шкали культурного інтелекту П.Ерлі [5]. При цьому загальна логіка вимірювань
демонструвала рух крізь Дублінські дескриптори, прийняті для визначення
компетеності. Пропонована шкала включала основні питання згідно дескрипторів,
наприклад для дескриптору «знання» (я дуже уважний при спілкуванні з людьми з
різних культур), для дескриптора «уміння» (я можу підібрати для спілкування з
людиною факти, доводи, аргументи, що відповідають особливостям його особи,
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культури і професії), для дескриптору «комунікації» (я можу бути дружелюбним з
людьми, культура яких відрізняється від моєї), для дескриптору «Автономність і
відповідальність» (я впевнений у собі в спілкуванні з людьми з різних культур).
Додатково проводилося опитування експертів – педагогів, що спілкуються зі
студентами.
У результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що у і більшості
студентів до початку формування міжкультурної компетентності етноцентризм
превалює над етнорелятивізмом, міжкультурна сенситивність не сформована.
В процесі формування інтеркультурної компетентності рівень міжкультурної
сенситивності континуально рухається в напрямку етнорелятивізму, у той же час в
контрольних групах зі стандартними програмами підготовки, визначених
національними вимогами, динаміка розвитку етнорелятивізму визначена неявно.
Зростав загальний рівень емпатії і плюралізму. В експериментальній групі
спостерігалося зростання загального рівня єдності, дружніх стосунків. Спостерігалося
зростання віртуальних і реальних контактів з представниками інших культур.
Процес формування міжкультурної сенситивності в напрямку етнорелятивізму,
на наш погляд, треба розглядати, як складову частину формування міжнаціонального
і міжкультурного плюралізму, що є чинником подальшого розвитку власної культури,
її збагачення і як результат підвищення національної конкурентоспроможності в
певній галузі діяльності.
Список використаних джерел:
1. Бахов І. С. Готовність до міжкультурної комунікації як критерій
сформованої міжкультурної компетентності студента університету. // Вісник
Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2012. - Вип. 3.
2. Почебут Л. Г. Теорія міжкультурної комунікативної компетентності //
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. :
Соціологія. - 2012. - Т. 184, Вип. 172. - С. 14-18.
3. Matsumoto D., Grissom R., Dinnel D. L. Do between-culture differences really
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ВАЖЛИВІСТЬ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВЗ ПЕРЕКЛАДУ
Савка І. В.,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів
Львівського національного університету імені Івана Франка
Гульченко С. Г.,
викладач англійської мови природничого коледжу Львівського національного
університету імені Івана Франка, Україна.
Вимоги до сучасного фахівця передбачають його високу продуктивність,
гнучкість, здатність адаптуватися до швидких змін умов функціонування певної
галузі. Професійна освіта неможлива без розробки теоретико-методологічних засад
викладання фахових дисциплін з урахуванням вітчизняного та світового досвіду [5, с.
234].
На сучасному етапі існує низка суперечностей між необхідністю забезпечення
інтегрованої системи знань та умінь у професійній підготовці з перекладу та
недостатнім рівнем підготовки фахівців до певного аспекту професійної діяльності;
здатних до творчого вирішення професійних завдань та роз′єднаністю
різнопредметних знань та умінь майбутніх фахівців з перекладу; змінами у статусах
та рейтингах окремих навчальних дисциплін та недостанім відображенням цих змін у
змісті професійної підготовки переклачів. Професійна освіта в контексті
вирішенняназваних суперечностей передбачає якіснеоновлення системи підготовки
майбутніхфахівців з перекладу.Ключовим є визначення змісту професійної освіти як
суттєвого засобу вдосконаленняособистісно-професійного становлення перекладача в
соціокультурному розвиваючомупросторі навчального закладу, результатом
якого є досягнутий рівень професійної компетентності у поєднанні з духовною,
моральною і професійною відповідальністю, із загальним рівнем професійної
культури [2, с. 7].
261

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

Особистісна характеристика моделі спеціаліста включає світоглядні установки
особистості, які орієнтують її на виконання відповідної соціальної функції [4, с. 287].
Модель спеціаліста, поряд із кваліфікаційними вимогами, повинна включати такі
характеристики: [5. с. 297] інтелектуальну компетентність, що сприяє особливій
організації знань: структурованості, категоріальності й узагальненості, гнучкості і
оперативності в аналізі й синтезі ситуацій, що забезпечує здатність перекладача до
розв’язання творчих та професійних завдань, отже, встановлення істини;
інтелектуальну ініціативу – властивість цілісної особистості виходити на органічне
поєднання пізнавальних і мотиваційних дій, на здатність складати власну програму
професійної діяльності для швидкого і гнучкого використання свого інтелекту в
складній ситуації; самоорганізацію, яка передбачає інтелектуальні зусилля, скеровані
на поєднання дієвості мислення і професійної цілеспрямованості, з метою отримання
позитивного кінцевого результату; саморегуляцію, що формує вміння вільно керувати
своєю власною інтелектуальною діяльністю.
Сучасна педагогічна наука стверджує, що для продуктивного засвоєння
студентом знань і для його інтелектуального розвитку важливе значення має
встановлення широких зв’язків як між різними розділами курсу, який вивчається, так
і між різними дисциплінами загалом. Досвід показує, що інтегроване навчання дає
набагато кращій результат порівняно з традиційним вивченням дисциплін [1, с. 207].
Інтеграція навчальних дисциплін, безсумнівно, розкриває загальні методи
пізнання, створює в навчальному процесі єдність змістової, операційної та
мотиваційної сторін пізнавальної діяльності, активізує й об’єднує, систематизує
знання, одержані студентами з різних джерел.
Основними завданнями формування системи знань майбутнього фахівця в
контексті формування їх філософсько-світоглядних уявлень є постійне оновлення
знань та архівація другорядної інформації; оптимальне використання потенціалу
змісту освіти; усунення фрагментарного мислення студентів; акцентування
культурологічного підходу для формування змісту професійної освіти; оновлення
критеріїв та принципів відбору знань; структурування знань на основі інтеграції
навчальних дисциплін в гуманістичній парадигмі освіти [3, c. 141].
На основі теорії едукаційної інтеграції [2, с. 10], можна виокремити теоретичні
рівні обґрунтування інтеграції знань та вмінь майбутніх фахівців.
Реалізація інтегративного підходу доформування системних знань та
уміньмайбутніх фахівців з перекладубазується на таких концептуальних засадах:
1. концептуальне бачення розробки інтегрованого змісту професійної
підготовки майбутніх фахівців з перекладубазується на засадах філософії освіти,
методології педагогічної науки, використаннісистемного, діяльнісного, когнітивного
таособистісно орієнтованого підходів;
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2. підвищення якості фахової підготовкимайбутніх фахівців з перекладутаїї
відповідність сучасним вимогам суспільства вимагає поглиблення процесівінтеграції
змісту навчання;
3.
інтегровані
знання
та
уміння
майбутніх
фахівців
з
перекладувідповідаютьпринципам наступності та ідеям неперервності професійної
освіти;
4. Інтеграція знань та умінь майбутніх фахівців з перекладуреалізуєтьсяпід час
вивчення окремих навчальнихдисциплін; позаурочній діяльності, дипломного
проектування, виробничої практики таспеціально розроблених курсів, а також
упроцесі самоосвіти;
5. формування системи інтегрованихзнань та умінь майбутніх фахівців з
перекладує цілісним явищем, щоохоплює процеси навчання, виховання тарозвитку
студента, спрямоване на вироблення моделей поведінки спеціаліста.
Таким чином, система інтегрованихзнань та умінь у змісті професійної
підготовкимайбутніх
фахівців
з
перекладузабезпечує
формування
конкурентоспроможного професіонала на основісформованих інтегрованих знань,
практичнихумінь, навичок, а на основі цього іпрофесійних цінностей та особистісних
якостей фахівця.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У
СТУДЕНТІВ-АРХІТЕКТОРІВ
Литвин В. А.,
к. пед. н., викладач кафедри архітектурного проектування,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Литвин А. В.,
д. пед. н., професор,
завідувач кафедри практичної психології та педагогіки,
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
Львів, Україна
Аналіз діяльності фахівців архітектурного профілю свідчить про
продуктивність комп’ютерних засобів і технологій як інструментів, здатних
вирішувати низку проектно-композиційних завдань, що актуалізує проблему
формування інформаційної культури майбутніх архітекторів. Їх підготовка
передбачає поєднання навчально-методичного, професійно орієнтованого та
інформатичного аспектів і врахування можливостей ІКТ, що дозволяють підвищити
ефективність навчання, сприяють формуванню та розкриттю творчого потенціалу
студентів. Проте процес інформатичної підготовки в освітньому процесі закладу вищої
освіти (ЗВО) архітектурного профілю є недосконалим; за відсутності спеціалізованого
курсу формування належної інформаційної культури майбутніх архітекторів є
нецілеспрямованим і несистематичним.
Інформатизація професійної освіти майбутніх архітекторів потребує
інноваційних форм, методів і технологій навчання, а також відповідного науковометодичного забезпечення, компетентнісно орієнтованого педагогічного контролю та
інструментального забезпечення діагностики результатів навчання [1, с. 14].
Архітектор має використовувати всі можливості комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення, поєднувати творчий пошук із потенціалом сучасних ІКТ,
264

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

адже він повинен досконало вміти створювати будь-які форми і візуалізувати всі свої
творчі задуми. Сформувати необхідні для цього професійні компетенції та
інформаційну культуру можна лише шляхом комплексної інформатичної підготовки
студентів, що забезпечить інтенсифікацію освітнього процесу, індивідуалізацію
навчання; використання форм і методів, спрямованих на інтелектуальний
особистісний і творчий професійний розвиток і саморозвиток майбутніх архітекторів
[1, с. 16]. Провідне значення при цьому має концепція проектної освіти, яка дозволяє
студентам повністю засвоїти зміст архітектурної діяльності та сучасні технології,
зокрема інформаційного моделювання будівлі.
Виробити стійку мотивацію й усвідомлення важливості формування та
розвитку інформаційної культури неможливо без натхненного викладання,
демонстрування студентам практичного застосування знань, використання нових і
нетрадиційних форм і методів навчання, їх чергування, впровадження
мультимедіасистем, інтерактивних комп’ютерних засобів [3, с. 154]. Ми вважаємо, що
педагогічну технологію доцільно проектувати як адекватну до потреб виробництва,
запитів майбутніх фахівців і можливостей ЗВО теоретично обґрунтовану навчальновиховну систему особистісного та професійного розвитку і саморозвитку студентів,
яка, внаслідок цілеспрямованої педагогічної взаємодії за належних педагогічних
умов, гарантовано забезпечує реалізацію визначеної освітньої мети [4, с. 18].
Формування інформаційної культури студентів потребувало: визначення
технологій, придатних для інформатичної підготовки архітекторів, виявлення
критеріїв вибору педагогічної технології; процедури реалізації (розроблення,
впровадження, використання, коригування та вдосконалення) інноваційної
педагогічної технології в освітньому процесі; визначення критеріїв і показників
результативності використаної технології.
Вибір найбільш доцільних педагогічних технологій здійснювався з
урахуванням вимог системного, культурологічного, діяльнісного, середовищного,
інформологічного та інших підходів, а також модульного планування змісту
інформатичних дисциплін. Загалом, потреба формування інформаційної культури
студентів, особливості архітектурної освіти, а також неможливість запровадити
окремий курс для її вивчення зумовили вибір і застосування таких педагогічних
технологій 3, с. 156–168:
– технологія
інтегрованого
вивчення
інформатики,
комп’ютерного
моделювання та систем автоматизованого проектування дозволяє студентам
повністю засвоїти методи комп’ютерного моделювання, зміст архітектурно-проектної
діяльності та концепцію інформаційного моделювання будівлі, виробити уявлення
про методологію інформатизації професійної діяльності та тенденції розвитку
виробничої сфери в інформаційному суспільстві;
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– технологія застосування електронних освітніх ресурсів спонукає студентів
до самостійної роботи з інформаційними джерелами, застосування ІКТ в
інформаційному пошуку, навичок самопрезентації, що підвищує інтерес до розвитку
інформаційної культури і дає позитивний досвід застосування її компонентів;
– технологія проектного навчаннязабезпечує готовність випускників до
архітектурного
проектування,
що
детермінує
становлення
професійної
компетентності,
водночас
ефективно
формуються
провідні
компоненти
інформаційної культури архітектора;
– технологія дослідницької діяльності збагачує пізнавальну здатність, виробляє
стійку
мотивацію
до
освітньо-професійної
діяльності
та
прагнення
самовдосконалюватися, що зумовлює подальше формування і невпинний розвиток
інформаційної культури фахівця-архітектора.
Таким чином, формування інформаційної культури студентів у професійній
підготовці – це керований процес, який дає можливість переорієнтувати навчання з
предметного на особистісно орієнтоване. Урахування в освітньому процесі всіх
компонентів розробленої технології дає можливість не лише сформувати основи
інформаційної культури, а й підвищити методологічний, загальнонауковий,
морально-психологічний і професійний рівень студентів, закласти підґрунтя
професійного саморозвитку майбутніх архітекторів.
За результатами апробації запропонованих технологій розроблено та
впроваджено методичний посібник [2. Запропоновані технології забезпечують
діалогічні відносини між педагогами і студентами, зворотній зв’язок, позитивну
емоційну атмосферу та ситуацію успіху навчанні, спонукають майбутніх архітекторів
до усвідомлення себе творчими особистостями. Це сприяє професійному
становленню фахівців і розвитку інформаційної культури у процесі подальшої
архітектурної діяльності.
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ФРАНЦУЗЬКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» ДЖОНА ФАУЛЗА
Гандабура О. В.,
к. пед. н,
старший викладач кафедри іноземних мов,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
м. Хмельницький, Україна,
Postmodern literature is characterized by ambitious experiments with all the elements
of the form and content of fiction. This phenomenon can be explained by the crucial sociocultural situation of the late XX – early XXI centuries, which, in its turn, has predetermined
postmodern sentiments.
A complex, multifaceted, mosaic picture of modern reality – the transitional era on
the verge of centuries, has led to the transformation of the postmodern novel genre: large
genre forms for several decades gave way to small, contributing to the evolution of the
genre form of the novel.
Thenovel “the French Lieutenant’s Woman” by John Fowles Appears To Be Quite A
Simple Conventional Love Story, set in the nineteenth century about the obsessive love
betweenarichmanandafallenwoman. Charles Smithson, already engaged to Ernestina
Freeman, meets Sarah Woodruff, a woman, marked by her relationship with a French naval
officer, in the seaside town of Lyme Regis. The meeting changes the lives and fates of all
three protagonists. Charles and Sarah’s romance naturally creates a scandal and an outrage
within the society.
In the course of the story narrative we discover that “The French Lieutenant’s
Woman” is hardly a typical nineteenth century novel. On the contrary, it is complex and
ambiguous from the title itself up to its multiple endings.
Elizabeth K. Helsinger states that although John Fowles uses Victorian style writing,
but he applies diverse postmodern tools to depict Victorian England with its social or
religious practices, people’s life philosophy and moral values, class struggle, sexuality,
prostitution and other typical features of the era, but all this delivered from a twentieth
century perspective. While commenting on the cultural and moral values of the time John
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Fowles makes references to famous personalities and inventions the Victorian world as well
as the modern age, occasionally breaking his narrative with epigraphs and subtexts, or using
his own voice to observe and criticize [3, p. 87-88].
“The French Lieutenant’s Woman” is not a fiction that presents the illusion of reality
as an actual experience. Instead, it is a meta-fiction that makes the readers aware of the
illusion. Meta-fiction means, literally, fiction about fiction. Historiographic metafiction is a
term coined by Canadian literary theorist Linda Hutcheon in the late 1980s. It is used for
fiction which combined the literary devices of metafiction with historical fiction. The works
regarded as historiographic metafiction are also distinguished by frequent allusions to other
artistic, historical and literary texts (i.e. intertextuality) in order to show the extent to which
works of both literature and historiography are dependent on the history of discourse [2, p.
321-322].
There are a lot of meta-fictional qualities in the novelfrom the beginning to the end of
its development. Sometimes the narrator says about what his position in a particular
situation is and what actually he is going to do. The narrator himself is one of the fictional
characters and he himself gives the information about the fictional quality to the reader,
which is one of the most essential meta-fictional qualities in the novel. The narrator no
longer is a narrator in some of the parts of the novel. The narrator himself says that he is
narrating; he himself is an author in the fiction. His technique of giving his own identity
being inside the whole fiction is one of the most important aspects of the quality of metafiction. He also says that he is free to take his character wherever he goes. The speaker says
that he is the creator of his own character and he can control his character according to his
own interest. It is also another meta-fictional quality of the novel [4].
John Fowles’ use of perspective of literary omniscience becomes evident when he
says in chapter 13:
“I do not know. This story I am telling is all imagination. These characters I create
never existed outside my mind” [1, p. 72].
In this short passage we can clearly see one of the metafictional characteristics,
through which the author challenges the traditional roles of the author and the reader. He
intrudes comments in order to destroy the illusion of reality and blur the lines between
fiction and reality. Another characteristic John Fowles uses is the reader’s dramatization. He
addresses the reader so as to make him/her aware of his/her role as a player in his novel.
For instance, when he says: “You may think novelists always have fixed plans...” his
addressing directly the reader. Furthermore, he also says: “If you think that, hypocrite
lecteur, I can only smile...” [1, p.73] playing not only with the idea of addressing the reader
but also with the idea of intertextuality.
On the one hand, John Fowles considers himself a Victorian “omniscient narrator”,
but he intrudes in his fiction and gives characters restricted freedom since he also gives
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them commands like: “When Charles left Sarah on her cliff edge, I ordered him to walk
straight back to Lyme Regis” [1, p. 79].
He also uses parody when writing in the manner of Victorian writers did. He revisits the past and shows himself like “god” writer like in Victorian times but he ends up
giving freedom to his novel.
On the other hand, he keeps an epigraph on each of his chapters as Victorian writers
did. In Chapter 13, Fowles also talks about Postmodernism and Lyotard’s idea of the fall of
the grand narratives and the idea that such narratives serve to mask the contradictions and
instabilities of past discourses:
“So if you think all this unlucky digression has nothing to do with your Time,
Progress, Society, Evolution and all those capitalized ghosts...” [1, p. 75-77].
All in all, based on the example of one Chapter 13 of “The French Lieutenant’s
Woman” by John Fowles, we can clearly see how the author employs all the resources and
techniques, which Postmodernism offers. He questions the relationship between fiction and
reality, he challenges the traditional roles of an author and reader, and he also respects some
of the techniques used by Victorian writers by employing them in his novel. Finally, he has
invited the reader to play the role of a detective, to make him or her part of his fiction.
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Itshouldbe noted that philosophically, the concept of competitiveness of an individual
is closely connected with the most important issue of the philosophy, i.e. the essence of an
individual, his/her place in the world and the meaning of life of a person. The problem of
the essence of an individual, his/her role and place in the world was considered by ancient
philosophers, as well as a pleiad of eminent scientists of the XIX-XX centuries.
Considering the philosophical foundations of the concept of competitiveness of an
individual at the present stage, it is necessary, in our opinion, to turn to the philosophy of
American pragmatism. The philosophy of American pragmatism reveals the subject of an
individual on the basis of the typology of the interaction between an individual and the
society. This approach is relevant, as it becomes relevant to study an individual as a subject
(of social action, culture, etc.) and his/her subject potential, taking into account the change
in the communicative situation.
The modernity and urgency of American pragmatism most clearly manifests itself
against the background of intensification of communicative processes occurring at present,
the result of which is the intensity of inclusion of an individual into their sphere and,
accordingly, changes in the quality and way of life. In this regard, in the modern world, in
the area of communication and social interaction in particular, much depends on how an
individual is understood and the attitude towards him/her.
In American pragmatism, various types of interaction between an individual and the
society are presented, namely, a subjective-psychological type of interaction between an
individual and the society by W. James [2]; a type of interaction between an individual and
society by D. Dewey [1], based on the principle of a continuous development of this
interaction; and a type of interaction between an individual and the society by R. Rorty, in
which the interaction of an individual and the society is translated into the sphere of
language and communication.
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Modern socio-cultural situation is characterized by dynamism and intensification of
communicative processes, which corresponds to the modern model of a communicating
individual created by the American neopragmatism. In addition, the modern socio-cultural
situation is defined by a desire to create such models of an individual, which would help
him/her to adapt to the dynamically changing situations. Today, a success set model of
behavior inherent to American pragmatism embosses in the modern world. The modern era
tends towards an individual as a subject of social life, as human possibilities of influencing
the world around us increase, especially in the context of the modern information society
having intense communication, and this tendency also attracted the attention of pragmatists
and neopragmatists.
The indicated features of socio-cultural situation are characteristic for modern
Ukraine. The urgency of the anthropological approach of American pragmatism for Ukraine
is connected with the fact that our country has been in a state of social transformation for
quite a long time. On the one hand, this situation requires from an individual to have high
level of adaptability and, on the other, provides an opportunity to improve himself / herself,
to achieve a success. An individual, focused on a purely pragmatic approach to the reality, is
called to carry out the life activities related to the processes of defining the purpose and its
realization.
In understanding of an individual, W. James almost completely gives priority to the
subjective-individualistic, personal entity of a person. Within the limits of his philosophical
anthropology, the social aspect of the existence of an individual is contextual and
instantaneous. Therefore, the only important way to identify the socio-philosophical
problems here may be a consideration of the dialectics of an individual and the social
environment. W. James is inclined to explore the conditions in which the individual, when
interacting with the surrounding social environment, achieves the best results, fully realizes
himself/herself.
John Dewey, in the framework of his instrumentalist version of American
pragmatism, carried out a kind of revolution, moving from purely philosophical problems to
the socio-political adaptation of pragmatism. D. Dewey seeks to overcome the subjectivism
and individualism of W. James, pointing out the fundamental importance of the social factor
in shaping the individuality and personality of person. Hence it follows that the philosopher
gives an extraordinary role to school education. D. Dewey developed the program of socalled "progressive learning", gaining the popularity of a reformer of pedagogy. In fact, his
pedagogical doctrine was aimed at implementation of his philosophical doctrine focused on
teaching students the skills of pragmatic thinking and educating them in a purely pragmatic
spirit.
The consideration of the problem of the relationship between an individual and the
society by D. Dewey centers around a basic category of his philosophy, which is the
concept of experience. The experience covers everything. It is the whole world of an
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individual, various connections and interactions in which he/she is involved. Discussing
social practice, we can talk about the so-called problematic situations, in which an
individual fully realizes himself as a personality, choosing this or that model of interaction
with the surrounding social environment. The final solution to a problematic situation
occurs when an individual finds a certain mode of existence, which not only provides him
with a material and spiritual comfort, but is also shared by the other participants of the
social process. Thus, a compromise between the individual and the surrounding social
environment is reached. Finding such a compromise is the task of an individual as a subject
of social action.
According to D. Dewey, for a successful realization of an individual, certain
characteristics are required. He believes that an individual is an extremely flexible, mobile
social subject; therefore, the main task of the social philosophy, as well as philosophy in
general, is to help an individual to find the best ways to adapt to the existing state of affairs,
to the social environment. An individual lives and develops in this environment and has to
interact with it, making sure that this interaction is constructive in nature. Increasing the
adaptive capacity of an individual is the main task of upbringing and education, an
individual should be taught, in particular, to perceive the surrounding reality as a special
social organism. In this organism, each of its participants is subordinated to the pursuit to
realize some priorities, which are general for the society.
The result of the self-realization of each of the participants in this process is the
achievement of a common good that D. Dewey understands not only as a set of private
interests of each individual citizen, but as a certain common goal or task for the society as a
whole. According to D. Dewey, in a quite traditional way for American pragmatism,
freedom is associated with the degree of responsibility of an individual in the face of
himself/herself as a member of the society as well as the society as a whole.
Studying the philosophical foundations of the concept of competitiveness contributes
to understanding of this phenomenon and defining the components of the structure of
competitiveness of an individual.
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Морська професія – одна з найбільш давніх і актуально сучасних. Її витоки
можна знайти у біблейському Ноївому ковчегі, міфологічних подорожах Синдбадамореплавця, в старогрецькій Одіссеї, культурах прадавніх центрів цивілізацій, які
виникали і розвивалися поблизу і в тісному зв'язку з природними водними
системами. Морська тема, овіяна романтизмом багатьох культур, а сьогодні це ще й
сучасні носії мистецтва, наприклад, кіно, - викликає у молоді бажання бути схожими
на улюблених героїв, поринути у світ пригод, здобувши морську освіту.
Отож, міркуючи над стратегією підготовки майбутніх моряків, на нашу думку,
треба виходити з специфіки морської діяльності. Ціль даної роботи –розглянути
основні культурні домінанти освітянського процесу : з'ясувати роль духовних
цінностей для сучасних мореплавців; звернути увагу на потребу поєднання інновацій
в сфері підготовки морських спеціалістів з багатими флотськими традиціями, що
склалися протягом часу; посилення уваги до вивчення різних моделей взаємодії,
способів трансляції соціокультурного досвіду, стилю соціально-комунікативної
діяльності, тобто соціальних та культурних знань, які визначають відносини між
людьми та світом.
Зазначимо, що при всіх своїх змінах в століття науково-технічного прогресу,
мореплавання продовжує залишатися одночасно важкою та привабливою професією,
як і раніше, має велику суспільну значущість, представляє значний науковопрактичний інтерес. І це відбувається не лише завдяки воістину багатовіковій історії
розвитку мореплавання, овіяній багатьма таємницями, легендами, традиціями і
ритуалами, які розбурхують уяву допитливих і сміливих впродовж всієї людської
історії. [1, с.116-129 ]. Для України є дуже важливим бачити витоки національної
морської освіти, історія становлення якої тісно пов’язана з козацтвом, козацьким
флотом та військово-морським мистецтвом козаків Вже одних цих обставин
вистачає для того, щоб зарахувати мореплавання до найбільш шановних і
романтичних професій, заслуговуючих належної уваги і спадкоємності. [2, с.21-37].
273

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

Але здається важливим виділити ту унікальну особливість трудової діяльності на
морі, яка визначає її специфіку.
Слід підкреслити, що відношення ”людина – море” вбирає в себе всю масу
аспектів людської життєдіяльності, а зв'язок господарської діяльності на водному
середовищі з природою найбільш органічний. Не випадково древня латинська
мудрість свідчить: «Плавати – означає жити». Виробничим середовищем в морі
виступає не промислова споруда, а безпосередньо стихія, природа. Море є для
моряків середовищем і засобом праці. У певному ж значенні воно – продукт праці,
оскільки безпосередньо впливає на стан Світового океану. Таким чином, екологія
моря виявляється тісно пов'язаною з екологією людини, а безпека життєдіяльності на
морі включає обидва ці аспекти, потребує сполучення інженерно-технічних суто
виробничих питань з урахуванням їх соціальних, етичних, психологічних, правових
аспектів, ухвалення тих або інших рішень.
Морська реальність пов'язана з необхідністю діяти в складних природних
умовах, де часто виникають екстремальні ситуації на межі виживання. Вона вимагає
не лише професійних знань і навиків, але і особливих етичних якостей особи. Так
виникає відчуття «ліктя», уявлення про загальну взаємозалежність дій, необхідність
взаєморозуміння, відповідальності, обов'язок. Складаються поняття «команда»,
«екіпаж», що поєднують в собі повну самовіддачу кожного і згуртовану злагоджену
діяльність всіх[4, с.358-368].
До найбільш важливих рис моряка можна віднести такі, як: стійкість,
ініціатива, патріотизм, мужність, самовладання, дисциплінованість, службова честь,
винахідливість, воля, відповідальність, рішучість, любов до моря, товариство,
професіоналізм, доброзичливість, гуманізм і інші. [5, с.106-115].
Слід зазначити, що більшість з цих якостей знайшли своє віддзеркалення в
компетенціях сучасних міжнародних і державних освітніх стандартів, на базі яких
розробляються робочі програми з конкретних дисциплін.
На нашу думку, значна роль у формуванні фахівців флоту належить тим
культурним домінантам, що мають бути покладені в стратегію їх підготовки.Мова
йде про рушійні зміни самої концепції морської освіти і виховання. Отже, у радянські
часи пріоритет надавали підготовці універсального фахівця. Великого значення
надавали ідеологічній та технічній складовим підготовки. Сьогодні у філософії освіти
робиться наголос на формування критичного та емоційного мислення, соціальнокомунікативної компетентності, що пов’язано з необхідністю більш якісної їх
підготовки до професійної діяльності, до життя у постійно змінному світі. Сучасна
соціокультурна дійсність є дуже мінливою, багатоваріантною, плюральною. Щоб її
пізнати, зазначає І. Доннікова, необхідні нові, нетрадиційні альтернативні підходи, які
дозволили б відійти від однозначного визначення реальності та людини, перейти від
лінійного, однозначного її трактування до вивчення всієї її складності [6, с. 79]. Ця
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ідея й була покладена в основу науково-освітнього трансдисциплінарниго проекту
«Створювальне знання: гуманізм, інновація, самоосвіта», який нещодавно ініціювала
кафедра філософії Національного університету «Одеська національна морська
академія» разом з Міжнародною академією психосінергетики і альфології («МАПА»).
Мета проекту – об’єднати науковців, викладачів, студентів, молодих вчених,
підприємців для пошуку шляхів реформування мислення, знання і освіти.
З огляду на це, у наш час очевидним є небажаність дотримання тільки
когнітивно-орієнтованої, технократичної за своєю суттю парадигми освіти, що
переважно зорієнтована на репродуктивне знання, формування певної суми знань,
умінь і навичок через накопичування навчального матеріалу. Сучасний фахівець – це
насамперед людина, підготовлена до випробувань, до зміни образу життя, це освічена
людина, тобто людина культури, вихована, здатна зберігати і зміцнювати культурний
потенціал. На місце професіоналу приходе трансфесіонал [7, с. С.42-52].
Підсумуємо, - гуманітарна компонента професійної підготовки майбутніх
моряків передбачає увагу до світоглядного та культурного самовизначення людини.
Необхідність їх формування виражається і закріплюється в морських традиціях і
ритуалах, морському церемоніалі і протоколі, дбайливо зберігається і відтворюється
мореплавцями всіх країн, повинна плавно увійти до системи морської освіти. Морські
традиції є не лише формами адаптації до професійної діяльності. Вивірені часом,
вони мають великий моральний потенціал, формування "морської душі", і, як духовні
цінності, мають нескороминущий характер. Їх збереження і примноження - наш
обов'язок як сполучної ланки в естафеті морських поколінь.
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В сучасній юридичній літературі представлені різні точки зору вчених на
процес та поняття ресоціалізації. Н.А. Стручков розглядає ресоціалізацію як процес,
який складається з двох етапів – пенітенціарного (під час перебування в місцях
позбавлення волі) та постпенітенціаорнго (після звільнення засудженого з місць
позбавлення волі). С.І. Комарницький, досліджуючи ресоціалізацію, підкреслює, що
«проблема ресоціалізації звільнених часто подається виключно як один із напрямків
роботи з рецедивною злочинністю». А.А. Волошина розглядає ресоціалізацію
колишніх в’язнів тільки як постпенітенціарну «роботу з дармоїдами, пяницями,
раніше засудженими, які не стали на шлях виправлення». В.Б. Писарєв вважає
ресоціалізацію комплексною проблемою, «яка включає в себе адаптацію засудженого
в умовах виконання покарань з метою його виправлення та перевиховання,
підготовку засудженого до звільнення та соціальну адаптацію до умов життя на
волі»[9; с.20].
Приведені вище підходи до проблеми ресоціалізації свідчать про те, що
різними авторами окремі етапи ресоціалізації розглядаються як єдині процеси, які не
протистовляються один одному, а перебувають у тісному взаємозв’язку між собою.
Звідси видно, що ресоціалізація – це складна соціально-правова категорія, яка
охоплює різні сторони оновлення соціальних зв’язків [9; с 13].
До факторів ресоціалізації особистості засудженого, безумовно, відноситься
праця, яка є специфічною людською діяльністю, безпосередньо формує особистість,
виховує в ній риси характеру, розвиває здібності, інтереси, мислення, впливає на
потреби, почуття, оцінки. Правильно організована суспільно корисна праця
ув’язнених у виправно-трудовому закладі сприяє розвитку у них фізичних і
розумових якостей, чинить перетворюючий вплив на особистість засудженого. Вона
формує і закріпляє в людині позитивні моральні і етичні норми, моральні і правові
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вимоги до поведінки в умовах спільної діяльності людей [6;с25]. Важливим
елементом ресоціалізації засуджених є комплексна програма їх підготовки до життя
на волі. Складовими такої програми є:правовий аспект (полягає у правовій
регламентації процесу підготовки до звільнення з місць позбавлення волі);
психологічний аспект ( урахування психологічних особливостей особистості
засуджених);соціальний аспект (побудова позитивних модулів вирішення соціальних
проблем після звільнення);професійний аспект (можливість одержати спеціальність за
допомогою навчання в умовах відбування покарання);освітній аспект (можливість
підвищувати свій освітній рівень);медичний аспект (передбачає збереження здоров’я
шляхом
певних
профілактичних
заходів);фізкультурно-оздоровчий
аспект
(можливість займатися фізкультурою і спортом)[5; с. 403].
Знаходження в місцях позбавлення волі дуже сильно відбивається на психіці
людини. Наявність режиму в тюрьмі чи таборі, обмеження біологічних і духовних
потреб, різка зміна стереотипу життя, який склався, переживання викликані
засудженням, - все це впливає насамперед на психічний стан індивіда. Найтиповішим
є стан нетерпіння, очікування змін (перегляд справи, розконвоювання, звільнення),
що завжди характеризується підвищеною психічною напруженістю. Туго натянута
струна, як відомо, з часом лопає. Так само відбувається і з людиною: підвищена
психічна напруженість приводить до зривів в поведінці засудженого. У багатьох
розвивається стан приреченості і безнадійності, що викликає пасивність у вчинках і
діях людини. У деяких засуджених позбавлення волі ініціює пригнічений стан, який є
наслідком невіри у можливість знову повернутися після відбування покарання до
нормального життя. Нарешті, дуже розповсюдженим психічним станом осіб, які
знаходяться в місцях позбавлення волі, є туга (за волею, за домівкою, за рідними
людьми), під впливом якої можливий прояв дратівливості[3; с.200].
Зазначений психічний стан особливо чітко і глибоко виявляється перші три –
чотири місяці перебування в місцях позбавлення волі, що цілком пояснюється: ломка
устрою життя, який раніше склався, відсутність ясної перспективи приводять до
появи різних негативних емоцій, до постійної внутрішньої боротьби мотивів
(насамперед проявляється боротьба між мотивами «потрібно» і «хочу»). Засуджений
змушений примиритися зі своєю участю і пристосуватися до тих умов, у яких він
знаходиться. Однак він не покидає спроб змінити їх, пристосувати до себе. Навіть
люди, не здатні рішуче протистояти зовнішнім обставинам (такі, що легко піддаються
навіюванню, конформні), намагаються змінити ті обставини, в якійсь мірі привести їх
до відповідності зі своїми уявленнями, поняттями, поглядами, стереотипами. «Бунт»
проти нових умов з боку окремих засуджених, внутрішні конфлікти, які
переживаються ними через нездатність адаптуватися, можуть породжувати серйозні
нервово- психічні порушення.
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Характеризуючи психологію засудженого, неможна не відзначити ще один
важливий психологічний феномен – переосмислення багатьма особами минулих
відносин та інтересів. Внаслідок втрати багатьох благ, різкого обмеження і зміни
потреб людина починає, згадуючи своє життя до здійснення злочину, по-іншому
цінувати наявні раніше блага, взаємостосунки з людьми, комплекс життєвих
інтересів. Переоцінка свого підходу до життя, до людей, до особливих вчинків – це
перші кроки до перебудови особистісних характеристик, до перевиховання [1; с.
335].Слід відзначити складність становища жінок в тюрьмі чи таборі. Стан високої
психічної напруги, гігієнічні труднощі, убогість обстановки, важка робота, конвой,
примітивні звички, боротьба за виживання – все це звалюється на жінку і чинить
сильний психологічний і моральний вплив. Спеціалісти відзначають, що психічні
втрати жінок в тюрьмі більші, ніж у мужчин. Це пояснюється тим, що сфера
блокованих у них потреб ширша і глибша, самі втрати переживаються гостріше,
особистісне самозбереження досягається складніше. Специфіка жіночої психології
практично не враховується в роботі співробітників жіночих колоній, що викликано
знову ж таки їх слабкою професійною підготовкою[1; с. 343]. У злочинному світі
важлива регулююча роль належить «злодійському закону» і «поняттям». Зокрема, до
заборонних норм «закону» належать такі: злодій не має права на обман своїх
товаришів по касті, розголошування таємниці, видачу співучасників злочинів.
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ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВЕНЕРГЕТИКІВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
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природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»,
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В епоху інформаційного суспільства та інтеграційних процесів особливо
актуальною постає проблема професійної іншомовної підготовки майбутніх
інженерів-енергетиків. На сучасному етапі енергетична галузь потребує фахівців
нової генерації, компетентних не лише у сфері своєї діяльності, але й здатних
володіти іноземними мовами на рівні досвідченого користувача та виконувати
професійні обов’язки в іншомовному середовищі.
Тривалий час у технічних університетах України домінував техноцентризм, а
вивчення іноземних мов обмежувалося лише засвоєнням програмних знань. Однак,
підпорядкування освітніх ступенів вимогам Болонської декларації, забезпечення
академічної мобільності студентів, створення міжкафедральних лабораторій з
європейськими університетами та проведення спільних наукових досліджень у галузі
енергетики, розширення баз для проходження навчально-виробничих практик за
кордоном зумовили зміну технічного типу навчання на технічно-гуманітарний.
Процес гуманітаризації освітнього процесу у технічних університетах економічно
обумовлений, оскільки людина – це центральна ланка будь-якого виробництва [1, с.
4]. Майбутні інженери-енергетики – це виробники паливно-енергетичних ресурсів,
електротехнічного та електромеханічного обладнання, енергетичних установок,
сонячних колекторів тощо.
Серед гуманітарних дисциплін іноземній мові надається пріоритетність,
оскільки іншомовна підготовка – це засіб формування соціокультурного потенціалу
суспільства, який в умовах активного розвитку міжнародних зв`язків стає головним
чинником розвитку держави. Одним із основних завдань зони європейської вищої
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освіти є створення спільного мовного простору та посилення уваги до іншомовної
складової змісту вищої освіти [3, с. 205].
В Україні функціонує 64 заклади вищої освіти, які здійснюють професійну
іншомовну підготовку майбутніх інженерів-енергетиків за спеціальностями: «Атомна
енергетика»,
«Гідроенергетика»,
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»,
«Енергетика
та
енергетичне
машинобудування»,
«Теплоенергетика». За географічним розташуванням найбільше таких університетів
знаходиться на сході країни – 21, на заході – 8, у північних областях – 12, на півдні –
15, у центрі – 8. До провідних технічних закладів вищої освіти України можна
віднести Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», Вінницький національний технічний університет, Національний
університет «Львівська політехніка», Одеський національний політехнічний
університет.
Незважаючи на достатню кількість технічних закладів вищої освіти, в Україні
існує необхідність у фахівцях енергетичної галузі, а професія інженера-енергетика
посідає сьоме місце в рейтингу затребуваних професій. Це зумовлено сукупністю
зовнішніх чинників: необхідністю вирішення проблеми енергоефективності,
енергозбереження та енергетичної незалежності країни, пошуком шляхів заміни
традиційної енергетики альтернативною, реконструкцією та модернізацією існуючих
електростанцій, створенням сучасних енергетичних об’єктів за європейськими
зразками, змінами професійної діяльності в сучасних умовах, залученням інженерівенергетиків до активної співпраці з іноземними колегами.
З метою забезпечення конкурентоспроможності майбутніх випускників
енергетичних спеціальностей на сучасному ринку праці, технічні університети
України надають освітянські послуги з урахуванням соціальних вимог суспільства.
Основне завдання закладів вищої освіти спрямоване на підготовку компетентного
фахівця, носія універсальних знань, формування особистості, здатної реалізувати свої
можливості у професійному середовищі, задовольняти потреби енергетичної галузі,
застосовувати інноваційність та креативність в усіх видів інженерної діяльності. У
зв’язку з цим, освітній процес ґрунтується на компетентністному, інтегрованому та
особистісно-орієнтованому підходах.
Професійна іншомовна підготовка студентів енергетичних спеціальностей у
технічних університетах України здійснюється у контексті Болонського процесу,
Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов, а її
зміст виражений у нормативних документах: Законі України «Про вищу освіту»,
«Національній стратегії розвитку освіти на 2012–2021 роки, галузевому стандарті
вищої освіти України, освітньо-професійних програмах, робочих програмах
навчальних дисциплін.
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Якісну професійну іншомовну підготовку студентів енергетичних
спеціальностей забезпечує інтеграція освітніх дисциплін циклу загальної та
професійної підготовки. Наприклад, здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр»
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,
використовують теоретичні знання і технічну термінологію з навчальних предметів
«Електричні машини», «Електричні мережі», «Теплоенергетичні установки та
системи», «Електротехнічні матеріали», «Діагностування електрообладнання» та ін.
для кращого розуміння і засвоєння освітньої дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням». Магістри-енергетики опановують «Ділову іноземну
мову» з паралельним вивченням таких освітніх дисциплін, як «Інженерна діяльність
при обслуговуванні електроенергетичних систем», «Енергозбереження та
використання поновлювальних джерел енергії», «Основи проектування енергетичних
об’єктів», «Електротехнології та електроосвітлення», «Енергетична безпека» та ін.
Майбутні інженери-енергетики використовують іншомовні знання для участі у
конференціях, пошуку актуальної інформації у фахових журналах іноземного
видавництва, самоосвіти. Іншомовна підготовка студентів у технічних університетах
передбачає також відвідування мовних курсів, роботу у наукових гуртках, стажування
за кордоном. Володіння іноземними мовами, як зазначає О. Нітенко, дає можливість
майбутнім фахівцям реалізувати себе в умовах багатонаціонального й
полікультурного простору [2, c. 56].
Таким чином, професійна іншомовна підготовка є невід’ємною складовою
вищої професійної освіти, результат якої визначається рівнем сформованості
професійної іншомовної компетентності випускників технічних університетів,
готовністю майбутніх фахівців енергетичної галузі застосовувати фахові знання та
іноземні мови для вирішення інженерних і комунікативних завдань професійного
характеру.
Список використаних джерел:
1. Кочубей А. В. Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів у вищих
навчальних закладах засобами народознавства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. /
Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, 2010. 311 с.
2. Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі
вищої освіти: європейський досвід : дис. ... док. пед. наук : 13.00.04. / Національна
академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти. Київ, 2015. 446 с.
3. Шумська, О. А. Особливості іншомовної підготовки фахівців природничого
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Суперечності в соціальних процесах, що відбуваються в усіх сферах суспільноекономічного життя України, приводять до “потреби забезпечення відповідних
соціально-педагогічних умов для реформування освіти, переосмислення
концептуальних підходів до організації професійної підготовки в закладах освіти
різних рівнів і типів акредитації. Наукове осмислення і практичне розв’язання цих
завдань пов’язане з інтеграцією фундаментальної освіти і професійного навчання, їх
взаємодією і наступністю. Дієвим способом усунення дублювання матеріалу
навчальних предметів, роз’єднаності знань, а також невиправданого перевантаження є
впровадження у навчально-виховний процес інтегрованого підходу, а саме
застосування інтегрованих форм і методів навчання, інтеграції змісту знань” [3, с.7].
Теоретичною основою для уточнення суті поняття «конкурентноздатність
майбутнього фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи» слугують
різноаспектні дослідження щодо вирішення концептуальних проблем філософії
освіти й професійної педагогіки, представлені науковими доробками вітчизняних і
зарубіжних учених (В. Андрущенко, С. Батишев, Дж. Равен та ін.). Сутність інтеграції
досліджували В. Безрукова, С. Гончаренко, Р. Гуревич,
І. Козловська,
Ю. Козловський, Д. Коломієць, В. Ільченко, С. Клепко, Т. Стахмич та ін. Аналіз
останніх наукових досліджень щодо підготовки майбутнього фахівця інформаційної,
бібліотечної та архівної справи свідчить, що науковці значну увагу приділяють
проблемі формування саме фахових компетентностей, як передумови створення
надійного фундаменту у їх професійній діяльності і, як наслідок, успішної
конкурентоздатності на ринку праці. Різні аспекти розвитку інформаційної,
бібліотечної та архівної справи були предметом розгляду А.Кисельової, І.Матяш,
О.Музичук, К.Селеверстової та ін.
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На основі узагальнення поглядів дослідників щодо виявлення умов формування
конкурентоздатності майбутніх фахівців в освітніх установах встановлено, що
характер визначених чинників передбачає результативні зміни в освітньому
середовищі, у процесі професійної підготовки, у самосвідомості студентів тощо.
В умовах швидкоплинних змін щодо інформатизації навчально-виховного
процесу, упровадження сучасних інформаційних технологій конкурентоздатність
майбутнього фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи є одним із
показників якості вищої освіти випускників закладу вищої освіти. Поняття
«конкурентоздатність» через етимологічну й змістовну складність й досі є
недостатньо конкретизованим у філософській, психологічній, особливо у педагогічній
науці. Поряд з цим виникає необхідність у теоретичному обґрунтуванні базового
поняття дослідження – «конкурентоздатність майбутнього фахівця».
Конкурентоздатність, на переконання Т. Бабенко, “є динамічним, системним
особистісним утворенням, що характеризується сукупністю сформованих
особистісних та професійних якостей, що визначають його успішність у професійній
та соціальній діяльності” [1, с. 20]. Потреба особистості бути конкурентоздатним
ґрунтується на розумінні того, що якихось якостей, характеристик, компетенцій не
вистачає людині для успішної самореалізації у конкретному виді діяльності. Такі
потреби можуть виникнути унаслідок особистісної й професійної рефлексії, на основі
співставлення результатів професійної діяльності оточуючих із власними
досягненнями й під впливом інших внутрішніх й зовнішніх чинників. Тому
усвідомлення майбутнім фахівцем інформаційної, бібліотечної та архівної справи
необхідності розвитку власної конкурентоздатності є запорукою успішної
професійної діяльності і стійкого утвердження як професіонала, а це, в свою чергу,
визначається змістовим компонентом педагогічного процесу, який буде успішним і
забезпечуватиме конкурентоспроможність саме через реалізацію інтегративного
підходу шляхом створення і введення в навчальні плани підготовки фахівців
інтегрованих курсів, створення інтегрованих засобів контролю результатів навчання,
системну підготовку фахівця в галузі сучасних інформаційних технологій,
урахування особливостей ведення і обліку документів, уміння забезпечувати активну
інтернет-взаємодію бібліотеки і абонентів бібліотеки.
Такий підхід, на нашу думку, стане визначальною характеристикою сучасної
успішної людини забезпечить неперервність у її професійному удосконаленні.
Йдеться про постійний розвиток усіх видів компетентностей, що визначені освітньопрофесійною програмою підготовки фахівця за даною спеціальністю, досягнення
такого рівня їх сформованості, який відповідає інноваційним прогресам у галузі та
сучасного ринку праці, який переконливо ставить
потребу в студента бути
конкурентоздатним, усвідомлено здобувати знання та набувати навички нових
технологій тощо. Конкурентоздатність майбутнього фахівця
інформаційної,
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бібліотечної та архівної справи у постійно змінюваному середовищі має забезпечити
сприйняття цих змін, їх творче перетворення, практичне застосування нового із
гарантованим досягненням якісного результату, провідну роль в досягненні якого
відграють інтеграційні процеси. Як зазначає Ю. Козловський “якість засвоєння знань
залежить від ступеня їх інтегрованості. Наприклад, об’єктами інтеграції знань можуть
виступати поняття, теми, навчальні курси. В сучасній педагогічній практиці
спостерігаються численні спроби інтеграції цілих масивів знань (два-три навчальні
предмети в один, трансформація гібридних наук у навчальні курси тощо). Основною і
базовою все ж таки повинна бути інтеграція понять” [2, с.107].
Перелік визначених освітніми стандартами фахових компетенцій майбутніх
фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи доцільно було би доповнити
умінням інтегрувати інформацію та згортати масиви знань на засадах науково
обґрунтованого інтегративного підходу.
Як висновок можемо констатувати, що суть поняття «конкурентоздатність
майбутнього фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи»
конкретизується як інтегративна особистісна якість, яка усвідомлено виражається
мотивованими діями в конкретних умовах професійного та соціально-економічного
середовища й передбачає ефективність у досягненні результату завдяки комплексній
мобілізації й функціональному спрямуванні ресурсів її структурно-змістовних
компонентів з урахуванням основних принципів інтеграції змісту навчання.
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Художня свідомість М. Вінграновського, а відтак і форми її вираження
пов’язані з матрично-архетипними структурами буття української нації. Вирішальним
у творчості митця є превалювання образів, котрі мають міфологічну конотацію,
детермінують загальнокультурний код і водночас генерують національну
екзистенцію.У системі художніх концептів М. Вінграновського на особливий статус
претендує міфологічний концепт. Поет належить до митців із яскраво вираженим
міфологічним модусом художнього мислення. Його міфопоетична парадигма, в основі
якої лежить національний образ світу, творчо реалізується відповідно до концепції
імагінації, тобто «мислення образами» (Е. Голосовкер). Істотно, що для
індивідуального мистецького почерку поета характерні закорінені в національну
свідомість образи та їх міфологемна мотивація.
Спадщина М. Вінграновського повсюдно наснажена маркерами міфологічного
мислення, не може бути повноцінно сприйнята й адекватно поцінована поза увагою
тих складників поетики, котрі репрезентують художню парадигму митця як
міфологічну. Незважаючи на значний корпус літературознавчих розвідок про
М. Вінграновського (І. Дзюба, Ю. Ковалів, В. Моренець, Т. Салига й ін.), його
міфологізм поки ще потребує спеціального наукового вивчення. Саме цим і
зумовлюється актуальність означеної проблеми. Мета дослідження– з’ясувати
національну специфіку міфопоетики М. Вінграновського як своєрідного модусу його
художнього мислення.
Міфологічні уявлення письменника, сутність його художнього мислення
оприявнюється через сталі феноменальні структури, серед яких важливе місце посідає
саме міфологема, що, за визначенням К.-Г. Юнга, становить собою «запозичення з
міфу теми або його частин у пізніших фольклорних та літературних творах» [2,
с. 228]. Отже, міфологемний концепт як такий не варто зводити до ролі художнього
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корелята світоглядно-етичних пріоритетів митця. У поетичному світі того чи того
автора він перебуває серед постійних і вельми значущих величин індивідуального
світомислення й відіграє ключову роль філософсько-естетичного маркера в його
художній аксіології.
Артикуляцію міфологічного дискурсу в творчості М. Вінграновського
продуктивно виконує художня функція знакових для українського поетичного
континууму міфологем. Серед них на особливий статус претендують міфологеми
степу тазорі, широко репрезентовані генетично фольклорною й літературною
традицією попередніх епох. У площині української літератури міфологемі степу
належить «позиція архетипного, універсального, фундаментального, глибоко
енергетичного елемента етнонаціональної моделі українського макрокосму» [5, с. 96].
Діахронічний «розтин» еволюції образу степу засвідчує, що на всіх етапах його
становлення як константи духовного буття він символізував насамперед активну
творчу субстанцію, пов’язану з такою його фундаментальною рисою, як
безбережність.
Міфологемою степу значною мірою кодифікується світобудовча концепція
багатьох віршів М. Вінграновського. Поет засвідчив дивовижну здатність
вибудовувати нові смислові, семантичні контексти й асоціативне наповнення цього
сутнісного елемента міфопоетичної парадигми української літератури в її
ретроспективі. Про це свідчить доволі розлогий спектр образних модифікацій образу
степу в творчій практиці поета: «вгрітий мозолистий степ»; «дорога біла серед
степна»; «і степи запорізькі мої біля мене»; «і степ за полем, щастя попід болем»;
«любов мені його лиш осявала, / він тихим степом поставав в мені».
Міфологема степу символізує здебільшого безмежність простору, що
метафоризовано передає сутнісну рису національного характеру. Багатство
української душі, високий духовний світ кодифікується міфологемами астрального
символічного поля. Тож закономірно, що в ієрархії художньої аксіології
М. Вінграновського, поряд із образним концептом степу, особливо значущим є й
міфологемний концепт зорі, глибоко закорінений у національній свідомості
українського народу. Істотно, що міфологема «зоря» в творчості поета належить до
найчастотніших.
У межах одного вірша поета художній простір тексту нерідко структурується
обома міфологемами («степ» і «зоря») водночас: «Вийшла з дому зоря й піднімає
вітрило,/ Степ з лиманом лягли – ждуть вітрило зорі…»[1, с. 26].
Образ зорі, як зауважує О.Камінчук, «в українській романтичній ліриці ХІХ
століття є переважно образом-реалією, пейзажною деталлю, серед художніх засобів
розкриття якої найпоширеніша персоніфікація, закорінена в міфологічних поняттях»
[3, с. 104]. М. Вінграновський у своїх віршах, крім усталеної персоніфікації
міфологеми «зоря», часто послуговується фольклорним прийомом художніх повторів.
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При цьому він уводить у текстову тканину індивідуально-авторські незужиті засоби,
здебільшого міфологемно мотивовані метафори (зоря «піднімає весла»; зоря «хлібом
пахне» й под.)
Л. Кужільна доповнює подане нами змістове наповнення міфологеми «зоря» в
поезії М.Вінграновського. Ця міфологема символізує, за її спостереженнями, також
«вітрила нації («Вийшла з дому зоря й піднімає вітрило»), розуму Вічності, народної
творчості: «…моя зірнице, перепелице, моя зорено, моя зоря»; символ певної частини
світла нового мислення, дзеркало знака» [4, с. 42].
Отже, М.Вінграновський продовжує й творчо трансформує в свої тексти
міфологеми «зоря» і «степ». В його образній палітрі вони мають високу концентрацію
(ущільненість) художнього вислову, сугестують широкий спектр філософських,
морально-етичних та естетичних концептів, які структурують специфіку
національного світогляду.
Список використаних джерел:
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середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003.– № 2.– С.42–51.
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КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕРШИХ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХХ СТОЛІТТЯ
Ухналь Ольга Миколаївна,
аспірантка першого року навчання
Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
м. Полтава, Україна
В даний час Україна впевнено крокує вперед при чому в усіх аспектах життя.
Історично так склалося, що за стрімким розвитком будь-якої держави стоїть її народ.
Саме він є рушійною силою тих змін, які є безповоротними. І саме зараз гостро постає
питання про виховання справжніх патріотів. Тієї опори, яка ідентифікує себе як
український народ. Ми може спостерігати як посилюються позиції з боку
національно-патріотичного виховання. В освітніх документах, законах зазначено, що
повинно відбуватися формування гармонійно-розвиненої особистості. Але цього
розвитку не відбудеться, якщо кожен з нас, починаючи з раннього дитинства не
ідентифікує себе як українця. А становлення нації, держави, національної свідомості
неможливе без національно-патріотичного виховання. Саме дошкілля стає колискою
зародження справжнього патріота як зазначала неодноразово С.В. Русова.
З давніх часів питання любові до свого рідного краю, Батьківщини, родини
були закладені в українських казках, приказках, прислів’ях, загадках. Кращі традиції,
які століттями накопичувалися лягли в основу народної педагогіки прихильниками
якої були К. Ушинський, А. Макаренко, О. Сухомлинський, Я. Коменський, які
вважали, що дитина з самого народження повинна зростати у традиціях українського
народу, любові до родини, Батьківщини. З проголошенням незалежності України
1991 року відбувається становлення нової держави, нового громадянина тому, на
основі програм розвитку дітей: « Малятко» - програма виховання дітей дошкільного
віку, 1 видання (1991 р.), [1] «Дитина» - 1 видання програми виховання і навчання
дітей від 2 до 7 років (1993 р.), можна прослідкувати шлях становлення концепції
національно-патріотичного виховання [2]. Та з’ясувати, на яких принципах
базувалися перші програми, які стали базисом для нових програмових документів.
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В даному дослідженні використовувала загальнонаукові методи
- аналіз,
синтез, узагальнення, систематизація, класифікація,
зіставлення, аналогія,
протиставлення, історико-порівняльний, історико-хронологічний.
Аналізуючи дві освітні програми з дошкільної освіти ХХ століття та їх розділи,
які на той час були єдиними, можна вивести загальні аспекти на основі яких вони
створювалися:принцип гуманізації виховного процесу – ознайомлення з оточуючим
соціальним середовищем дитини (сім’я, родина);є перші ознаки народознавства –
знання про рідний край, свій народ отримуються через знайомство з
природою;формування творчої особистості через зв'язок з традиціями народної
педагогіки, різними видами національного та світового мистецтва, оволодіння
багатством рідної мови;задля відродження національної культури в програмах
вводиться підрозділ «Усна народна творчість», за допомогою якого вихованці
знайомилися з українськими творами, казками;естетичне виховання через музичні
засоби – знайомство з українськими піснями, народними мелодіями;важливість та
значення дитячої трудової діяльності;естетичне виховання – поєднання всіх видів
зображувальної діяльності [1], [2].
Аналізуючи розділи програм : «Малятко» (1991 р.), «Дитина» (1993 р.), можна
виокремити такі напрямки:здоров’язбережувальний;формування гуманного ставлення
один до одного через гру;людинознавчий аспект;мовленнєве спілкування через етичні
норми;естетичне виховання;сімейні цінності;формувально-пізнавальні уявлення –
мислительні, сенсорні, практичні;художня діяльність [1], [2].
Можна зробити висновок, що чітко прописаних принципів національнопатріотичне виховання не було. Це було обумовлено тим, що країна тільки починала
свій шлях становлення, шукала напрямки розвитку. А на початковому етапі увагу
акцентували на розширення кола уявлень про культурні традиції українського народу,
ознайомлення з якими сприяє вихованню любові до свого народу, рідного краю,
ознайомлення з матеріальними цінностями. Пізнання власної культури задля
розуміння іншої. Це не означає, що національно-патріотичного виховання взагалі не
було, воно мало методичний аспект ніж нормативний. Вихователі самостійно
шляхом обміну власних надбань створювали дидактичні розробки, в садочках
з’являються куточки з українською символікою, дошкільні заклади поступово
переходять на навчання українською мовою. Період становлення був хвилюючим, в
деякій мірі не такий стрімкий, але початок закладено в двох програм «Малятко»,
«Дитина», які стали базою формування «маленьких» українців через принципи
гуманізації та демократизації на ознаках народознавства.
Список використаних джерел:
1. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. Київ, 1991. 198 с.
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НАЙУЖИВАНІШІ ВИЯВИ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ В ІМЕННИКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ДИСКУРСУ)
Зайцева О.М.,
аспірант кафедри української філології та славістики
Київського національного лінгвістичного університету
У сучасній українській лінгвістиці питання мовної економії, передусім, в
іменниках, надзвичайно актуальне. Різні його аспекти на сьогодні досліджують Є.
Карпіловська, З. Валюх, А. Нелюба, Г. Скляніченко, І. Дегтярьова та ін., зокрема й у
мові засобів масової інформації – О. Тараненко, Л. Конюхова, М. Навальна. Науковці
одностайні в думці, що економія мовних засобів не лише заощаджує енергію та час –
вона увиразнює мовний дискурс, сприяє полегшенню сприймання інформації між
комунікантами. Свого часу ще І. Бодуен де Куртене назвав мовну економію
„рушійною силою розвитку мови”, услід за яким це визнали й довели чимало
лінгвістів: І.Труцуненко, А.Зуборєва, Ю.Макарець та ін. У найбільш знакові етапи
розвитку мови, які зумовлені бурхливими змінами в суспільстві, економія мовних
ресурсів зазнає чи не найбільшої динаміки в мовному дискурсі. Видається очевидним,
що ця динаміка віддзеркалюється передусім саме в мові ЗМІ: пресі, телебаченні,
інтернеті. На нашу думку, першим реагує на мовні зміни (зокрема, й ті, що
стосуються економії ресурсів) все ж таки телебачення, бо саме воно є оперативним і
доступним засобом масової інформації.
Отже, уточнімо дефініцію явища мовноїекономії.Найбільш вичерпне
витлумачення, на наш погляд, подала О. Селіванова в лінгвістичній енциклопедії:
„Мовна економія – це закономірність мови й мовлення, зумовлена прагненням носіїв
мови полегшити власні мовленнєві зусилля, оптимізувати передачу інформації” [2, с.
440]. Безперечно, такому явищу, як мовна економія сприяли як позамовні, так і
внутрішньомовні чинники, а точніше, їх взаємозв’язок, коли одні чинники
спричинюють інші. Суспільні зміни, контактування мов (зокрема безпосередній
вплив англійської як мови інтернаціональної й по-діловому прагматичної, економної
на лексичну систему української мови), створюють передумови для суто внутрішніх
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трансформацій в мовній структурі української мови. Йдеться не лише про
масштабний потік англійських запозичень в українську, зокрема медійну лексику, а й
про поширену нині тенденцію до економії ресурсів мови, яка так властива
прагматичній англійській мові як основному джерелу запозичень.
В українському мас-медійному телевізійному дискурсі описана вище тенденція
має яскраві реалізації на різних структурних мовних рівнях, однак увиразнюється
вона чи не найбільше на рівні словотвірному. Розглянемо лише деякі словотвірні
утворення, зафіксовані в сучасному телевізійному дискурсі. Наприклад, слово шоубіз. В інформаційних телепередачах, блоках новин воно стало доволі частотним, про
що свідчать спостережені нами фрагменти мововжитку журналістів та телеведучих:
якщо зі світу шоу-бізу немає нікого (5 канал, Феєрія мандрів, 26.09.2014 р., 14.30,
журналіст); представник російського шоу-бізу (24 канал, Вєсті UA, 12.12.2016 р.,
18.30, ведучий); наш журналіст поцікавився життям зірок шоу-бізу (ICTV, Факти
тижня, 05.02.2017 р., 18.45, ведуча). На наш погляд, слово шоубіз
зазналомовнопрагматичної економії: в первинній, інваріантній, реалізації воно мало
вияв шоу-бізнес і утворилося відповідно шляхомзлиття двох основ запозичених слів
шоу і бізнес. Припускаємо, що тут задіяна й мовна аналогія (скажімо, за типом
утворень від усталених в мові абревіацій), внаслідок якої це слово зазнало
морфологічної зміни шляхом усічення основи. Так утворилося нове слово: шоу-бізнес
→ шоу-біз (інколи в графічному відтворенні й шоубіз). Прикметним є й те, що від
шоубіз у мові ЗМІ вже є похідний дериват шоубізовий (пор. з узуальним
шоубізнесовий): це теж дає підстави стверджувати, що тут має місце мовна економія,
завдяки якій відбувається усічення твірної основи як одне з морфонологічних явищ.
Як бачимо, в деяких сучасних мовних виявах при лінгвістичному аналізові їх
проміжні рівні мови (а саме морфонологічний та словотвірний) накладаються один на
одний. Слід додати, що такі мовні процеси, як усічення, або елізія, відбуваються якраз
„у процесі словотвірного акту, внаслідок якого твірна основа не повністю
репрезентується в похідному слові, а постає в скороченому вигляді, тобто складається
з меншої кількості фонем”, зазначає С.Пономаренко [3, с. 111].
І.О. Бодуен де Куртене доволі ґрунтовно описав такі рушійні процеси розвитку
мови, серед яких, як стверджує Ю.С. Макарець, „назвав прагнення до зручності, що
має вияв у 1) переході складніших звуків і звукосполучень у легші для збереження дії
м’язів і нервів; 2) прагненні до спрощення форм (дії аналогії) та 3) переході від
конкретного до абстрактного для полегшення абстрагованого руху думки” [1, с. 163].
Взаємовплив позамовних і внутрішньомовних факторів (прагнення економії) у
новітніх варіантних модифікаціях демонструє й сучасний вияв безвіз, який також
можна віднести до варіантів проміжного словотвірного ярусу мови. Його утворено на
межі морфологічної й лексико-семантичної систем шляхом безафіксного усічення від
слова безвізовий, що має вже чинну кодифікацію у 20титомному тлумачному
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лексикографічному виданні (СУМ-20) із основним своїм значенням „який
здійснюється без візи” [СУМ-20, Т. 1. — С. 126]. Прикметник безвізовий нині
уживається з різними означуваними словами, як-от: режим, в’їзд, проїзд, кордон,
країна (безвізовий в'їзд, безвізова країна, безвізовий кордон), однак найчастотнішим
серед них є, безперечно, режим (безвізовий режим). Завдяки тенденції до мовної
економії частовживаний вираз безвізовий режим згорнувся у прагматичний універбат
безвіз: безвізовий режим → безвіз. Такі економно-практичні номінації, що
демонструють тенденцію до спрощення мовних засобів та заощадження мовної
енергії, безумовно, викликані умовами нинішньої прагматичної орієнтації суспільства
(пор. з іншими: маршрутне таксі → маршрутка, кредитна картка → кредитка).
Донині вважалося, що більшість з таких компресій функціонують у розмовному
дискурсі, однак приклади телевізійного мововжитку (а також загальної мовної
практики) свідчать про те, що вони стрімко входять в національний узус.
Віднаходимо їх у фрагментах мови сучасного українського телебачення: Україна
отримає безвіз вже до початку літа (ICTV, Факти, 10.02.2017 р., 13.00, ведуча);
врешті-решт запустити безвіз (112 Україна, трансляція сесії ВР, 04.04.2017 р., 10.10,
народний депутат); тут ухвалюють історичне рішення про безвіз (112 Україна,
Новини, 29.11.2018 р., 12.00, журналіст).
Отже, зважаючи на викладене вище, підсумуймо: найчастотніше уживані в мові
сучасного українського телебачення іменникові реалізації, що репрезентують собою
вияви мовної економії й зумовлені взаємовпливом позамовних та суто мовних
чинників, увиразнюють телемедійний дискурс та сприяють спрощенню сприйняття
мовної інформації між мовцями.
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Останнім часом проблемі розвитку системного мислення приділяється все
більше уваги. Взаємозалежний поступальний процес еволюції науки, форм
організаційної діяльності і механізму їхнього проектування в сукупності визначають
найважливіші аспекти суспільного розвитку. Необхідно зазначити підхід до розробки
проекту, що базується на еволюційному аналізі, методі, подібно якому створюють
проект системи, що самоорганізується. Формування сучасної концепції складних
систем, що саморозвиваються, обумовлена низкою факторів пізнавального,
світоглядного і методологічного порядку. Інтенсивний розвиток постнекласичної
парадигми сьогодні настійно вимагає побудови сучасної фундаментальної теорії
самоорганізації. Лідируюча роль у вирішенні цієї проблеми належить
загальнонауковим методам дослідження, що дозволяє оптимізувати, алгоритмизувати,
відобразити в компактній математичній формі складні процеси, що становлять основу
фізичної, хімічної, біологічної, соціальної організації буття [3].
Під системним мисленням розуміється мислення, в процесі якого суб'єкт
розглядає предмет розумової діяльності як систему, виділяючи в ньому відповідні
системні властивості і відносини, виявляючи прояви загальних системних принципів і
закономірностей. Основи системного мислення закладаються протягом всього курсу
навчання в загальноосвітній школі і далі отримують свій розвиток в ході професійної
освіти і в практичній діяльності суб'єкта.
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Цілеспрямоване розвиток системного мислення дозволяє поступово формувати
вміння міркувати, проводити дослідження з системних позицій. Інтегрований підхід
до поставлених завдань при системному мисленні дозволяє використовувати будь-яку
предметну область для вирішення завдань. Формування інтелектуальних здібностей
учнів і студентів відбувається на всіх навчальних предметах і дисциплінах, притому в
основі розвитку мислення лежить системний підхід (цілеспрямована діяльність
людини, на основі якої забезпечується уявлення про систему, об'єктах, зв'язках). У
навчальному процесі принцип системності є одним з основних дидактичних
принципів навчання, основне його застосування реалізується як в побудові змісту
навчання, так і в ході навчання. «Системне» застосування системного підходу сприяє
вирішенню двох завдань: по-перше, дати кожному випускнику знання, які достовірно
відображають в його свідомості об'єктивно існуючий світ як систему; по-друге,
організувати знання в певному порядку і таким чином, щоб вони були взаємопов'язані
своїми складовими частинами і представляли деяку цілісність. В цілому, можна
сказати, що мислення розкриває закони дійсності, переходячи від випадкових і
несуттєвих до істотних властивостей і відносин.
Але необхідно звернути увагу на ключове, з нашої точки зору, протиріччя, яке
виникає у сучасній ситуації розвитку суспільства, коли з одного боку стає
неможливим сформувати фахівця будь-якої сфери без навичок системно мислити, а з
іншого боку все більше досліджень сучасної культури та соціальної психології
вказують на розповсюдженість еклектичності у всіх сферах дійсності та її
відображення у свідомості. Адже при еклектичному мисленні навколишній світ
перетворюється в мозаїку розрізнених, мало пов'язаних між собою фактів, частин,
осколків інформації. Людина звикає до того, що вони постійно, як в калейдоскопі,
змінюють один одного і постійно вимагає нових. Втрачається здатність до аналізу і
вибудовування довгих логічних ланцюжків, споживання інформації прирівнюється до
поглинання своєрідного «фаст-фуду». Вирішення цього протиріччя, на наш погляд,
знаходиться у сфері навчання, як загального, так і професійного.
Таким чином, важливим завданням професійної підготовки майбутніх фахівців
стає формування у них системного мислення. Тільки за умов здатності спеціалістів
осмислювати, аналізувати складні явища у їх глибіні, можливий ефективний розвиток
та управління у будь-якої сфері діяльності. Отже, вихідний принцип системного
мислення - мистецтво абстрагуватися від подробиць того чи іншого предмету
розгляду, від тих його характеристик, які здаються розрізненими частковостями,
виявляючи глибинні зв'язки і закономірності між ними. Такий підхід дає змогу
виявляти зв'язки між окремими подіями, і, усвідомлюючи їх справжню природу і
відповідні закономірності, тим самим впливати на їх хід. У практичній діяльності ця
функція проявляється як уміння: розглядати об'єкти і явища навколишнього світу в їх
розвитку та взаємозв'язку; аналізувати ситуації; виявляти приховані залежності і
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зв'язки; виявляти протиріччя, що породжують проблеми, і знаходити їх найбільш
ефективні рішення; інтегрувати інформацію і робити висновки, що дозволяють
прогнозувати наслідки прийнятих рішень. Всі ці вміння є результатом здатності
мислення встановлювати взаємозв'язки між елементами, що складають систему, і
системи - з зовнішнім середовищем.
Усвідомлення протиріч, які містить в собі сучасний світ як складна система,
зокрема необхідність поєднання кооперації і конкуренції, суб’єктивних і
суб’єктивних умов його функціонування та розвитку, різноманітних (економічних,
політичних, соціальних, культурних) впливів та ін., розглядання їх як джерело
розвитку, а не просту еклектичну сукупність явищ, що вимагають ситуативних дій,
стає необхідністю. Системний підхід робить формування системного мислення
одною з найважливіших професійних компетенцій майбутніх фахівців.
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Значення відбору на етапі початкової підготовки у виконання програмних вимог
до підготовки волейболістів і СДЮСШ.
У більшості досліджень з теорії і методики спортивного відбору застосовується
спеціальна технологія оцінки спортивних здібностей і спортивної обдарованості.
Основний зміст такої технології полягає в дослідженні і визначенні модельних
характеристик спортсменів високої кваліфікації, у вивченні інформаційної значущості
параметрів, що впливають на спортивний результат, їх стабільності і генетичної
обумовленості, а також в обґрунтуванні організаційних питань [1, 2, 4].
На думку В. П. Філіна (1987), спортивний відбір є системою організаційнометодичних заходів, на підставі яких виявляються задатки і здібності дітей, підлітків і
хлопців для спеціалізації в певному виді спорту. У полі зору дослідників і практиків
повинні знаходитися завдатки, тобто природні, анатомо-фізіологічні особливості і
здібності – індивідуальні особливості людини, від яких залежить успішність
виконання певних видів діяльності [8].
Досягнення високих результатів у будь-якому вигляді діяльності, у тому числі і в
спортивній, вимагає найвищих форм прояву здібностей – обдарованості, таланту.
Тому у визначення поняття «спортивний відбір» доцільно включити поняття
«обдарованість».
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В. М. Платонов розглядає спортивний відбір як процес пошуку найбільш
обдарованих людей, здатних досягти високих результатів у конкретному виді спорту.
Обдарованість трактується як таке поєднання здібностей, яке обумовлює найвищий
рівень діяльності [5, 6].
Ряд фахівців, В. М. Платонов, В. П. Філін, М. С Бріль вважають,що різноманіття
і суперечність підходів до проблеми спортивного відбору і методів її вивчення
зумовили, по суті, різне розуміння предмету дослідження. Тому для подальшої
розробки системи спортивного відбору необхідно уточнити такі поняття, як завдатки,
здібності і обдарованість (з погляду спортивної діяльності). Найбільші розбіжності
спостерігаються у визначенні поняття «спортивна обдарованість», яка, на думку
одних авторів, є поєднанням природжених завдатків і здібностей (В. Л Волков, В. П.
Філін, 1983), а на думку інших (В. Л. Волков, 1973, 1997) – наявністю генетично
обумовлених, моторних і психофізіологічних особливостей. Проведений теоретичний
аналіз і результати експериментальних досліджень переконують, що спортивну
обдарованість можна розглядати як поєднання здібностей, що забезпечують високі
досягнення в спор [2, 3, 4].
В даний час є достатня інформація про вплив морфологічних, фізіологічних,
психофізіологічних і інших ознак на результати в різних видах спорту, а також дані
про генетичну основу багатьох параметрів, що забезпечують спортивні успіхи [4, 5,
6].
Подальше дослідження проблеми вимагає вивчення спортивної обдарованості як
динамічної системи, що володіє певною структурою з безліччю взаємозв'язаних між
собою компонентів. Одержані в процесі такого вивчення дані можуть зробити
істотний вплив на подальшу розробку змісту критеріїв спортивної обдарованості.
Комплексне вивчення передбачає організацію діяльності різних фахівців, що
працюють за єдиною програмою і координують сумісні дії для досягнення загальної
мети. Такий підхід в дослідженні об'єкту обумовлює необхідність розглядати
спортивну обдарованість як систему з безліччю взаємозв'язаних елементів [7, 8].
Системний підхід дає можливість всі процеси, явища, предмети розглядати як
системи, що володіють тією або іншою структурою (організацією).
На етапі поглибленої спортивної підготовки (спеціалізації), здійснюються
диференціація і вибір спортивної спеціалізації з урахуванням оцінки особливостей
соматичного і психофізіологічного розвитку, а також рівня розвитку фізичних і
рухових здібностей. Ці особливості і визначають структуру спеціальної спортивної
обдарованості [4, 6].
Організація багаторічної підготовки волейболістів здійснюється на основі
науково розроблених форм, методів і засобів і включає роботи не тільки з
удосконалення технічних прийомів волейболістів, але також комплекс заходів щодо
підвищення результативності дій.
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Система підготовки спортсменів підпорядковується принципу етапності. Згідно
з принципом у системі підготовки спортсменів виділяють окремі етапи, які
ґрунтуються на закономірностях встановлення різних сторін спортивної майстерності
та формування адаптаційних процесів у провідних функціональних системах.
Тривалість та структура кожного з етапів залежить від специфіки виду спорту,
індивідуальних особливостей спортсменів, темпів біологічного дозрівання, рівня
фізичного розвитку та функціональних можливостей систем організму та
характеризується відповідним співвідношенням навантажень різної інтенсивності та
оптимальним взаємозв’язком тренувальних засобів і методів.
У зв’язку з цим необхідно розробляти індивідуальні програми багаторічної
підготовки з урахуванням вдалого поєднання індивідуальних та групових форм
роботи, тому проблема індивідуалізації актуальна на всіх етапах багаторічної
спортивної підготовки спортсменів [5, 8].
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ПРАКТИКУЮЧИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ
СИСТЕМІ.
Литвиненко І.С.,
к. псих. н., доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук,
доценткафедри психології,
Миколаївський Національний університет ім. В.О. Сухомлинського,
м. Миколаїв, Україна.
Ярмуш В. С.,
Миколаївський Національний університет ім. В.О. Сухомлинського,
м. Миколаїв, Україна.
Сьогодні українська держава знаходиться в досить складному
політичному стані, однак одним із важливих завдань є реформа кримінальновиконавчої системи. Сьогодні це надзвичайно важливе і актуальне питання
набуло також і міжнародного значення, адже Україна, як член Ради Європи
зобов’язана дотримуватися Європейських конвенцій, насамперед Конвенції з
прав людини, поваги до її честі й гідності. Пенітенціарна система є на сьогодні
одним з найпотужніших замовників на психологічні кафедри, іншими словами
вона очікує висококваліфікованих практикуючих психологів здатних ефективно
діяти в цій стресогенній соціальній практиці.
Зрозуміло, що увага держави прикута до вищих освітніх закладів, які є
«кузнею» психологічних кадрів для величезного розмаїття соціальних практик,
зокрема для пенітенціарної системи.
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Де б не працював практикуючий психолог, його головна місія, наголошує Є. С.
Протанська, - просування суспільства до більш «гуманних людських стосунків, а для
цього необхідно, щоб психолог завжди залишався на позиціях загальнолюдських
цінностей в ситуаціях професійного спілкування з різними людьми» [3, с. 9].
Професійний обов’язок психолога - допомога кожній людині у розв’язанні її проблем
та збереженні її здоров’я (всіх його складових). Слід зазначити, що відсутність
представлень про свій обов’язок, гуманне служіння людям, відповідальності за кожну
дію несумісні ні з якою професією, тим більше з професією психолога, яка
відноситься до соціономічної групи і функціонує в діаді «людина–людина» У зв’язку
з цим, актуальною стає проблема підготовки не тільки компетентного психолога, а й
гуманістично орієнтовного, який тонко відчуває межу гуманістичного втручання в
психічне життя людини, яка розглядається, як найвища цінність, який не лише на
словах дотримується гасла: “Не зашкодь!”, дотримується професійної етики, яка
пов’язана з гуманістичною сутністю місії психолога в суспільстві. Від
професіоналізму, гуманістичних установок, такту, моральності психолога часто
залежить доля людини, її переосмислення своїх вчинків, поглядів, свого подальшого
життя, перегляд моделей поведінки в суспільстві тощо.
Сьогодні пенітенціарна система (від лат. poenitentia - каяття) робить ставку на
психологічний фактор (володіння психологією дає реальні переваги – володіння
розумом, несвідомим людини, дає можливість впливати на її поведінку тощо), тому
посада практикуючого психолога є однією з центральних і найважливіших в місцях
позбавлення волі. Його робота спрямована на надавання своєчасної дієвої, ефективної
психологічної допомоги, як персоналу, який працює з кримінальним контингентом
(надвелика соціальна, державна значущість діяльності, фізична, інтелектуальна,
емоційна напруженість роботи, більш жорстка, порівняно з іншими професіями,
регламентація і правове регулювання стосунків між її учасниками, необхідність
виконання обов’язків у різних кліматичних, погодних умовах, часових інтервалах,
професійна деформація, емоційне вигорання, складні, часто небезпечні, екстремальні
умови праці, ризик для життя й здоров’я тощо) потребує великої уваги збереженню,
зміцненню не тільки фізичного, а і психічного здоров’я працівників, оскільки за
словами Н. Ю. Максимової “головну роль відіграють в тюремній справі не засоби і
методи, а люди, які там працюють”. [2, с. 56], так і самим засудженим, враховуючи
їхні характеристики.
Особливої актуальності сьогодні набувають питання якості професійної
підготовки майбутніх психологів до роботи в пенітенціарній системі з кримінальним
контингентом. Численні зустрічі з роботодавцями, випускникам, які працюють із
засудженими три і більше років висвітлили низку проблем на етапі вузівської
підготовки майбутніх фахівців-психологів. Такий постійний зворотній зв'язок дає
можливість своєчасно усунути суттєві недоліки в професійній підготовці психологів
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для пенітенціарної системи, відкорегувати навчальні плани, підняти роль і рівень
якості проходження практики, яка є найголовнішим елементом процесу навчання у
виші! Загальним висновком було: професійна непридатність спеціалістів, які мали
диплом психолога. Аналізуючи результати таких зустрічей, нами була виявлена
низка недоліків, з-поміж яких найсуттєвішими виявились: практикуючий психолог, як
правило, не в стані розмежувати норму і патологію, граничні і психічні порушення, не
може визначити психологічний діагноз і намітити план психологічного впливу,
відсутня чітка професійна термінологія, слабо володіють методиками
психодіагностики, недостатній об’єм знань з геронтопсихології (серед засуджених є
значна кількість осіб похилого віку); недостатня практична підготовка; труднощі в
умінні вести “інтимно-глибинний діалог” (І.Д. Бех). з урахуванням контингенту
засуджених в рамках індивідуальної бесіди; труднощі своєчасного виявлення
суїцидалів серед засуджених, потенційних самогубців (важлива риса амбівалентність, яка ускладнює розпізнавання дійсних намірів).
Також варто загострити увагу і на тому, що наш аналіз нормативних
документів, навчальних планів стосовно професійної підготовки майбутніх
психологів до роботи в пенітенціарній системі показав наступні недоліки, які на наш
погляд є досить суттєвими, оскільки напряму впливають на якість їхньої професійної
підготовки і в подальшому не дозволяють молодому спеціалісту ефективно
працювати на своєму робочому місці, так наприклад відсутній предмети:
1.
«Професійна деонтологія» (професійна етика психолога)
2.
«Індивідуальне консультування»
3.
Серед навчальних дисциплін однією з важливих є «Вікова та педагогічна
психологія» – студенти «озброюються» знаннями про динаміку розвитку психіки
людини від народження до глибокої старості (палітра засуджених представлена
практично всіма віковими групами).
4.
На таких навчальних дисциплінах як «Основи патопсихології»,
«Психодіагностика психічних розладів» недостатня увага приділяється розгляду
питань аномалії психічного, фізичного розвитку засуджених у віковому аспекті.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ У НАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ
Гордійчук Г.Б.
канд.пед. наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Вінницький державний педагогічний університетім. Михайла Коцюбинського
Яценко Н.А.
здобувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Вінницький державний педагогічний університетім. Михайла Коцюбинського
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в
різноманітних сферах життя набувають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ),
що виступають як один із інструментів пізнання. Основою інноваційного розвитку
системи освіти є впровадження сучасних технологій навчання, які в кінцевому
результаті, мають забезпечити ґрунтовні фахові знання, професійну майстерність і
достатню компетентність випускника закладу вищої освіти у своїй галузі. Тому однією
із задач вищої освіти є підготовка фахівців, які вільно орієнтуються у світовому
інформаційному просторі, які мають знання та навички щодо пошуку, обробки та
зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології [3].
Невід’ємною складовою забезпечення цілісності освітнього процесу,
результатів навчання є узгодженість теоретичних і практичних дій у вивченні
навчального матеріалу, систематичність і наступність у змісті, організаційних
формах, прийомах, методах і технологіях навчання [2, с. 2].
Під час вивчення дисциплін екологічного циклу студенти-екологи,
реалізовуючи на лабораторних заняттях імітаційні моделі циркуляції забруднюючих
речовин в атмосфері, міграції радіонуклідів в грунтовому профілі, транспірацію води
листковою поверхнею, динаміку процесів фотосинтезу та хемосинтезу, користуються
програмним пакетом AnyLogic, що дає можливість провести експерименти і
визначити оптимальний рівень достовірності й ефективності проведених досліджень.
Графічне середовище моделювання AnyLogic включає в себе такі елементи:
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 Stock & Flow Diagrams (діаграма потоків та накопичувачів) застосовується
для розробки моделей із використанням методу системної динаміки.
 Statecharts (карти станів) використовується здебільшого в агентних моделях
для визначення поведінки агентів. Також використовується в дискретно-подійному
моделюванні, наприклад для симуляції машинних відмов.
 Action charts (блок-схеми) використовуються для побудови алгоритмів.
Застосовуються в дискретно-подійному моделюванні та агентному моделюванні.
 Process flowcharts (діаграми процесів) основна конструкція, що
використовується для визначення процесів в дискретно-подійному моделюванні.
Середовище моделювання також включає в себе: низькорівневі конструкції
моделювання (змінні, рівняння, параметри, події тощо), форми представлення (лінії,
квадрати, овали тощо), елементи аналізу (бази даних, гістограми, графіки), стандартні
зображення та форми експериментів [1].
Конструкції середовища моделювання AnyLogik представлені на рис. 1[1], де
презентована чотирьохрівнева система графічного середовища моделювання процесів
у динаміці.

Рис.1. Конструкції середовища моделювання AnyLogic
Навчально-дослідницька та пізнавальна діяльність студентів активізується
використанням Web-орієнтованої системи WolframAlpha, як допоміжного
інструменту під час розв’язання біохімічних, генетичних, еколого-математичних та
хімічних задач, знаходження довідникових відомостей, візуалізації одержаних
результатів.
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На рис. 2 демонструється відповідь системи на заданий запит про молекулярну
структуру білка та його об’єм у просторі. Ці відомості необхідні студентам для
уявлення про розміри та хімічні зв’язки C–H, N–H та H–O груп у білковій молекулі,
що утворюючи пенто- і гексоциклічні комплекси ( 5-ти та 6-ти структурні цикли).
Система демонстує, як саме виглядає білок в організмі і як утворюються нові та
руйнуються старі хімічні зв’язки [4].

Рис. 2. Структурна діаграма молекули білка
Отже, середовища моделювання, зокрема, AnyLogic забезпечують користувачів
засобами проектування, розробки та документування моделей процесів і явищ,
уможливлюють виконання комп’ютерних експериментів із моделлю, включаючи різні
види аналізу – від аналізу чутливості до оптимізації параметрів моделі за певним
критерієм.
Список використаних джерел:
1. AniLogic – Режим доступу : uk.wikipedia.org / wiki / AniLogic.
2. Гордійчук Г. Б. Педагогічні умови забезпечення наступності вивчення
природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх школах та професійнотехнічних училищах: автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.04. – Вінниця, 2006 – 20 с.
3. Гуревич Р. С. Інформатизація освіти – важливий чинник розвитку
суспільства ХХІ століття / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми. – Випуск 47. 2016. – С. 5-10.
4. WolframAlpha – Режим доступу: www. wolframaflpha.com.
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ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У ФУТБОЛІ
Бобошко В. В.,
К. п. н., доцент,
завідуючий кафедри спортивних ігор
Квасевич А. В.,
Південноукраїнський НаціональнийПедагогічний Університет ім. К. Д. Ушинського»
м. Одеса, Україна
Спортивний відбір це тривалий процес. Неможливо моментально оцінити
спортивну придатність, якими б досконалими не були методи оцінки. Яка ж тривалість
відбору. Виходячи з визначення відбору, фахівці М. С. Бриль (1980), С. П. Брянкин
(1987) вважають, що він порівнює тривалості спортивного життя спортсмена,
починаючи віл зарахування в СДЮШОР і закінчуючи комплектуванням збірних команд.
Тому має сенс говорити про вихідні етапи відбору. Етап орієнтації до певних видів
спорту. Організовано проводиться серед молодших школярів до їх прийому в підготовчі
групи, Визначити придатність на групи видів значно простіше, ніж до одного виду.
Орієнтації в даному випадку як би готує, проводитися відбір, але не є його етапом або
формою. Етап залучення великої кількості дітей в СДЮШОР, попередній перегляд і
початкова фізична підготовка. Основним завданнями першого етапу є масовий перегляд
контингенту дітей 6-10 років з метою їх орієнтації на заняття тим чи іншим видом
спорту. Основними методами відбору є антропометричні обстеження, медико-біологічні
дослідження, педагогічні спостереження, соціологічні дослідження [4, 5].
Етап – залучення великої кількості дітей в СДЮШОР, попередній перегляд і
початкова фізична підготовка. Основними завданнями першого етапу є масовий перегляд
контингенту дітей 6-10 років (I-IV класи загальноосвітньої школи) з метою їх орієнтації на
заняття тим чи іншим видом спорту [3, 5].Основними методами відбору є
антропометричні обстеження, медико-біологічні дослідження, педагогічні спостереження,
педагогічні контрольні випробування (тести), психологічні дослідження, соціологічні
дослідження. Виходячи з особливостей спортивної діяльності, є система відбору в спорті і
вживані в ній критерії повинні відповідати деяким методологічним принципам:
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Принцип систематичності – основоположний метод наукового відбору, вимагає
вивчення явищ (в даному випадку психологічного відбору) з позиції ключеності
явища до складу системи вищого порядку.
Принцип наукової обґрунтованості в кінцевому рахунку вимагає від фахівців,
що вирішують завдання відбору, чіткої орієнтації в сучасних напрямках наукових
досліджень, високої наукової компетентності та обґрунтованості прийнятих рішень.
Принцип комплексності означає врахування численних факторів підготовки
спортсмена, а в ряді випадків і необхідність застосування спеціального методу
(моделювання або математичного аналізу), який дозволяє співвіднести
використовувані критерії відбору, прийняти рішення імовірного порядку не забути
про коректність і формі проведення результату до спортсмена або команди.
Принцип динамічного прогнозування в даний час отримав назву психологічного
моніторингу. Він означає постійне використання різних методів вимірювання та
контролю спортивних здібностей, функціональних станів для вивчення динаміки
розвитку і подальшого прогнозування.
Принцип актуальності передбачає постійне підкреслювання значущості
використовуваних критеріїв відбору та їх системи для забезпечення зростання
спортивних результатів. Як правило, цей принцип спонукає тренерів та психологів,
що проводять роботу в руслі психологічного відбору, розробляти різного роду
прогнози виступів стосовно не лише спортивних результатів, а й психологічних
планів, в яких вони можуть бути показані. Одну з вирішальних ролей в актуалізації
критеріїв відбору відіграють методи саморегуляції і психогігієни.
Принцип рентабельності вимагає розробки методів оцінки ефективності, дидактичної
корисності заходів психологічного відбору з різних позицій: доцільності, тимчасових
витрат, собівартості, оперативності одержуваних рекомендацій, кадрового потенціалу.
Принцип гуманізму є принципом принципів, тобто інтегративним принципом
будови всієї системи психологічного відбору. Людини – головна фігура спорту, ради його
блага ведеться робота по психологічному відбору. Навіть тоді, коли спортсмену не
рекомендоване участь у конкретних змаганнях або запропоновано залучитися з
командою, він повинен бути впевнений, що рішення прийнято у його ж інтересах [1, 2, 6].
Список використаних джерел:
1. Авакимян Э. А., Амосов Н. М., Акрамов В. А. Субъективные и объективные
показатели как критерии отбора. – М: ФиС, 1980. - 90 с.
2. Бауэр В. Г. Научно-организационные основы системы подготовки спортивного
резерва: автореф. дисс. канд. пед. наук – М., 1994. – 25 с.
3. Бриль М. С. Нормативы для новичков (футбол). Спорт. игры , 1985, № 9. - С. 13
4. Бриль М. С. Отбор в спортивных играх. – М.: ФиС, 1980. - 127 с.
5. Бриль М. С., Филин В. П. Перспективы совершенствования системы отбора
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В теперішній час спостерігається стійка тенденція до втрати минулих позицій на
міжнародній спортивній арені, які підтримувалися резервами, підготовленими у
минулій системі. Для зміни цієї тенденції, необхідно застосувати ряд кардинальних
дій з боку відповідних державних спортивних органів.
Офіційні джерела свідчать про те, що велику стурбованість у суспільстві
Міністерстві освіти і науки викликає стан здоров’я дітей і молоді. Викриті ряд
причин, які впливають на здоров’я підростаючого покоління, однією з яких є стан
справ у фізичній культурі і спорті. В той же час треба висловити деякі думки
загального характеру у контексті теми даної статі [3].
Відповідно до сучасних уявлень управління – це конкретний, цілеспрямований
процес керівництва певним об’єктом, якій забезпечує досягнення необхідного
ефекту.
Система управління представляє собою сукупність взаємозв’язаних дій стосовно
вироблення, прийняття, реалізації і контролю управлінських рішень. Стосовно до
теорії юнацького спорту «управління процесом багаторічної підготовки ЮС треба
розглядати як сукупність засобів і методів керівництва цим процесом в цілому, а
також його окремими складовими частинами при регулюючої і контролюючої
діяльності керівних спортивних організацій, спорт. шкіл, тренерських рад і окремих
тренерів. У залежності від інтервалів часу розрізняють перспективне (багаторічне),
поточне (річне, етапне) і оперативне (місячне, тижневе) управління. При цьому у всіх
випадках зберігається однакова послідовність основних управлінських дій.
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Як відомо, технологія управління підготовкою ЮС складається з певних
структурних елементів: прийняття рішення, організація виконання, збір і обробка
інформації, підведення підсумків. Якщо ці загальні положення розглядати стосовно
до юнацького спорту, то структура і зміст системи УПЮС може бути представлена
наступним чином.
Немає необхідності стверджувати, що спорт вищих досягнень базується на
фундаменті масового спорту, особливо дитячого. Саме він, на основі використання
багаторічної грамотної сучасній підготовці дітей, дозволяє виховувати
висококваліфіковані спортивні резерви, конкуренто здібні по відношенню до
сучасного рівня світового спорту. Для вирішення цього основного завдання необхідна
наявність ряду умов в Україні[4].
1. Популярність конкретного виду спорту. Це передбачає багаторівневий
внутрішній чемпіонат, широку популяризацію у засобах масової інформації,
розвинуту сіть ДЮСШ і спортивних клубів. Так, наприклад, в Одесі, місті з великими
волейбольними традиціями, де нараховується велика кількість олімпійських
чемпіонів і світових призерів, в теперішній час працює лише одна спортивна школа,
яка випускає 10-12 юнаків і дівчат, які не завжди відповідають вимогам базової
моделі, частина з яких припиняють подальшу спеціалізацію на високому рівні.
2. Висока кваліфікація тренерських кадрів, які працюють з дітьми. Реальне
положення свідчить про те, що як професія вчителя, так і професія тренера втратила
свій престиж завдяки дуже низької оплати праці, особливо починаючих фахівців.
Випускники інституту фізичної культури йдуть працювати у будь – які заклади,
тільки не у загальноосвітню школу і не у ДЮСШ, яких майже і немає.
3. Державне фінансування і спортивна база ДЮСШ на протязі багатьох років
забезпечується за остаточним принципом. Немає необхідних умов для підготовки
спортсменів високої кваліфікації, немає можливостей для участі у достатньої
кількості змагань, а без цього не можливо розраховувати на підготовку відповідних
спортивних резервів.
Підготовка спортсменів будується на системних принципах, які засновані на
системному підході. Для реалізації цих принципів тренер повинен знати і виконувати
ряд основоположних принципів: особливості розвитку дитячого організму в
онтогенезі; специфіку етапів багаторічної підготовки юних спортсменів і
закономірності формування техніко-тактичної підготовленості на кожному з
них;враховувати детермінованість техніко-тактичної підготовленості дітей
індивідуальними морфо функціональними властивостями і фізичними якостями;
вдосконалювати техніко-тактичні уміння, відпрацьовуючи їх у моделюючих
ситуаціях,
максимально
адекватних
змагальним;
володіти
технологією
професіональної діяльності на кожному етапі підготовки.
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Успіх змагальної діяльності залежить від технічної озброєності, а також
ефективного використання її у складних змагальних умовах. Зміст техніко-тактичної
підготовки на кожному етапі багаторічного тренування визначається тим арсеналом
прийомів і способів їх застосування, які використовуються у змаганнях При цьому
встановлено, що місце і роль окремих прийомів окремих прийомів різна відповідно до
ігрового амплуа, але все більше визнання набуває так званий метод «спільного
впливу», який дозволяє формувати техніко-тактичні уміння одночасно з розвитком
спеціальних фізичних якостей [1].
Формування цих складних умінь повинно бути запрограмоване у
довгостроковій й кропотливій праці, як у тренера, так і спортсмена. Виконання цього
завдання потребує від спортсмена наполегливості, цілеспрямованості, ряду інших
якостей й індивідуальних властивостей особистості.
Важлива роль в цьому процесі відводиться тренеру, який повинен не тільки бути
компетентним у питаннях методики професійної діяльності, але й володіти
здібностями до креативного формування особистості у процесі підготовки
спортсмена і всебічно активізувати зусилля учнів на досягнення необхідного
результату, всіляко сприяючи в цьому [2].
Стратегічна мета для тренера повинна розглядатися як всебічний, прогресуючий
і безперервний розвиток. На початку оволодіння технікою ігрових прийомів
необхідно сформувати образ.
Створивши фундамент техніко-тактичної майстерності у відповідному віці,
спортсмен може вдосконалювати спортивну майстерність в подальшому і ставати
конкуренто спроможним по відношенню до діючого резерву. Таким чином,
створення оптимальної (працездатної) системи управління підготовкою юних
спортсменів передбачає необхідність науково обґрунтованих рекомендацій стосовно
загальним і частковим її розділам.
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ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ У РОБОТІ З ДІТЬМИ
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Головна особливість спортивної підготовки полягає у тісному взаємозв’язку
навчання, виховання та удосконалення. Технічні прийоми, що вивчаються у процесі
занять, поступово переходять у спеціальні навички, які органічно поєднуються з
розвитком моральних і вольових якостей спортсменів [1].
Тренувальний процес у роботі з дітьми має свої специфічні особливості, які
спрямовані на виконанні актуальних завдань, підпорядкованих стратегічній меті –
підготовці висококваліфікованих спортсменів, відповідаючи вимогам свого часу.
Виходячи з цього, дитячий тренер повинен поступово, від етапу до етапу виконувати
програму системи багаторічної підготовки спортсменів.
Однією з необхідних умов ефективного спортивної підготовки – є суворий облік
вікових та індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей. Такий підхід дає
змогу правильно підібрати заходи, методи навчання, кількість тренувальних і
змагальних навантажень, прогнозувати можливі спортивні результати [2].
Відповідно до сучасних уявлень підготовки юних спортсменів передбачає
процес управління цією системою, що є конкретним цілеспрямованим процесом
керівництва певним об’єктом, що забезпечує досягнення необхідного ефекту [5,6].
Система управління представляє собою сукупність взаємозв’язаних дій стосовно
вироблення, прийняття, реалізації і контролю управлінських рішень. Стосовно до
теорії юнацького спорту «управління процесом багаторічної підготовки ЮС треба
розглядати як сукупність засобів і методів керівництва цим процесом в цілому, а
також його окремими складовими частинами при регулюючої і контролюючої
діяльності керівних спортивних організацій, спортивних шкіл, тренерських рад і
окремих тренерів.
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У залежності від інтервалів часу розрізняють перспективне (багаторічне),
поточне (річне, етапне) і оперативне (місячне, тижневе) управління. При цьому у всіх
випадках зберігається однакова послідовність основних управлінських дій [5].
Як відомо, технологія управління підготовкою ЮС складається з певних
структурних елементів: прийняття рішення, організація виконання, збір і обробка
інформації, підведення підсумків. Якщо ці загальні положення розглядати стосовно
до юнацького спорту, то структура і зміст системи УПЮС може бути представлена
наступним чином.
Науковцями доведено, що розвиток організму людини відбувається
нерівномірно. Кожен окремий віковий період – це своєрідний етап зі своїми
характерними
особливостями,
морфологічними
та
функціональними
перетвореннями[1,с.7].
У роботі з юними спортсменами дуже важливо зберегти принцип
пропорційності рівня функціональних можливостей організму з величинами
тренувальних навантажень. Треба усвідомлювати, що навантаження позитивно
впливають на організм тільки з урахуванням біологічних закономірностей росту і
розвитку дитини. Тільки в цьому випадку в організмі відбуваються ефективні
адаптаційні перебудови, які забезпечують високий рівень тренованості [6].
Перед фахівцями постійно виникає питання, «що» повинен робити тренер
дитячого колективу, тобто визначення основної мети і тих завдань, вирішення яких
необхідне для цієї мети. Іншими словами – це аналіз всієї діяльності тренера. «Як» він
повинен здійснювати цю діяльність. Мається на увазі засоби і методи, за допомогою
яких вирішуються завдання підготовки гравців і команди, отже і досягається основна
мета – результат. «Як» - це характеристика індивідуальної майстерності тренера, його
творчість. Місце тренера у загальній системі управління командою – визначаюче,
оскільки всі основні функції колективу здійснює він. Тому в роботі з дітьми тренер
повинен виконувати основну роль педагога-вихователя [4].
Враховуючи ці питання, треба основну увагу концентрувати на головному –
його професійному рівні, тобто підготовка спортсменів і досягнення результатів.
Більш точним визначенням буде: тренер – професійний керівник, який відповідає за
підготовку та виступ окремих гравців і команди в цілому, це людина, яка відповідає
за результат [2].Виховна функція тренера – виключно важливе значення у діяльності
тренера – це формування особистості. Тренер працює з дітьми, школярами, а їх
сумісна праця триває 8 – 10 років. Вплив тренера, його можливості виховувати
виключно великі, часто-густо цей вплив на формування особистості більший, ніж
школи і сім’ї. головним аспектом виховної роботи тренера є: виховання характеру,
мужності сильної волі, наполегливості у досягненні мети; моральні якості
особистості, доброта, чесність; відповідальність, принциповість; колективізм,
патріотизм, інтернаціоналізм, солідарність.
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Процес виховання відбувається через спорт, завдяки спортивної підготовці,
через практичну постійну роботу тренера. Дуже важливо, щоб колектив – команда
виконувала виховну роль. Необхідно щоб тренер як вихователь, сам був вихованим.
Його зовнішній вигляд, поведінка, дії і рішення повинні служити зразком у
виховному відношенні.
Соціальна функція тренера – відома соціальна роль спорту у сучасному світі.
Спорт – це одне з найбільших суспільних явищ. Це обумовлено не тільки тим, що
спорт є областю пізнання , розвитку і удосконалення самої людини, його фізичних і
психічних якостей, а також практично єдиним засобом укріплення здоров’я людини.
Соціальне значення спорту ще й тому, що: спорт не має собі рівних за кількістю
залучених до його сфери діяльності людей. Спорт, особливо, олімпійський рух
володіє великим потенціалом взаємозв’язків між народами [3].
Функція спортивної підготовки – досягнення результату. Ця функція –
найважливіша у роботі тренера. В кінцевому підсумку діяльність тренера, рівень його
професійної підготовки оцінюється за якістю гри його команди і гравців. Іншими
словами, результат команди – головний очевидний критерій успіху тренера.
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Особистісні якості конкурентоздатного фахівця перебувають під впливом
професійної діяльності та забезпечують спрямованість особистості на підвищення
своєї професійної компетентності.Складовими професійної компетентності
майбутнього фахівця є ключові та професійні компетенції. Аналіз сучасної наукової
літератури засвідчує, що професійна компетентність формується впродовж навчання в
закладі вищої освіти і характеризує його уміння використати знання та набуті навички
для вирішення професійних завдань.
Стрімкий розвитоксуспільства та технологій вимагає постійного оновлення
фундаментальної і професійної складових підготовки фахівців, а також формування
ключових та професійних компетенцій. Проблемність і творчість є нині невід’ємними
поняттями діяльності студентів, яка набуває ознак творчої за умови залучення
студентів до розв’язання проблемних завдань професійного спрямування. Активне
мислення студентів та співставлення суперечливих фактів оптимізують творчий
розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців.Формування професійних
компетенцій студентів нині вимагає від навчального закладу принципово нового
підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та нових інформаційних
технологій. В умовах, коли вимоги ринку інтелектуальної праці швидко змінюються,
система професійної освіти має надавати можливість студентам отримувати не лише
теоретичну, але перш за всеґрунтовну практичну підготовку.На наш погляд, таким
вимогам має відповідати сучасна парадигма підготовки фахівцівтехнічного профілю,
що об’єднує використання в навчальному процесі нових інформаційних технологій,
формування творчої особистості студента на основі оновлення змісту професійної
освіти за допомогою нових дисциплін та їх практичної підготовки.
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Необхідність включення до професійної освіти таких термінів як
компетентності, компетенції, ключові кваліфікаціїобґрунтованодослідниками ще у
середині 80-х років ХХ сторіччя.Проблема формування компетентностей досліджена
в чисельних роботах відомих науковців –В. Байденка, В. Бездухова, С. Гончаренко, Р.
Гуревича, О. Дахіна, Б. Ельконіна, І. Зимньої, І. Зязюна,М. Кадемії, Н. Кузьміної, А.
Маркової,Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Пєхоти, Дж. Равена, А. Хуторськогота ін.
Компетентнісналюдина в певній галузі володіє відповідними знаннями і
здібностями, щодозволяє їй ґрунтовно судити про цю галузь і ефективно діяти в ній
[4, с. 108].Зміни у співробітництві освітніх закладів з підприємствами зумовлені
передусім потребою в нових висококваліфікованих фахівцях в різних галузях
господарства в зв’язку з новими методами господарювання. Роботодавцю потрібні
фахівці, які здатні розв’язувати конкретнівиробничі проблеми те, що буде
використовувати фахівець під час цього, а також результат цього процесу. З точки зору
досягнення результату важлива не здатність використовуватизнання, уміння і досвід, а
рівень готовності до виконання посадових обов’язків, який і забезпечують професійні
і особистісні якості фахівця. Головним завдання вищої професійної освіти нині
залишається підготовка фахівців, які мають володіти: професійними вміннями і
навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі
виробництва; високим рівнем професійної компетентності та здатності застосовувати
теоретичні надбання на практиці. Окрім того, система освіти України, і вищаосвіта
зокрема, орієнтована на інтеграцію в європейський освітній простір, що вимагає
упровадження нових технологій професійної підготовки кадрів. Відомий науковець
Н.Г. Ничкалозазначає, що потрібен новий підхід, згідно з яким освіта у ХХІ столітті
спрямовується на забезпечення неперервності в усіх ланках навчання, створення
необхідних умов для доступу кожної людини до оволодіння новими знаннями,
цінностями, відносинами, компетенціями і вміннями [3, 42]. Особливості сучасного
інтеграційного розвитку професійної освіти потребує корекції парадигми професійної
освіти в нашій країні, перш за все з урахуванням науково обґрунтованих засад
сучасної професійної освіти.Кваліфікована та мобільна робоча сила європейських
країн є основою конкурентної економіки, оскільки дає змогу промисловим
підприємствам швидко пристосуватись до вимог нових технологій та ринкових
тенденцій, і отже, ставати або залишатись конкурентною [2, 195].
Перспективою навчально-виховного процесу закладу вищої освіти технічного
профілю, на наш погляд, сьогодні може стати суттєве оновлення змісту і методики
професійної освіти, включення до навчальних програм управлінських, економічних та
правових знань, поглиблене вивчення іноземних мов та інформаційних технологій,
загальна евристична спрямованість усього навчального процесу. Лише такі дії
сприятимуть досягненню на заняттях творчої співпраці між викладачем та
студентами, формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців.
314

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних засобів безперечно впливає і на
систему підготовки майбутніх фахівців. Так, за останній час все більше вищих
навчальних закладів запровадили електронну інформаційну навчальну систему як
складову нових освітніх інформаційних технологій у навчальному процесі. Така
система має суттєві переваги перед традиційними засобами навчання студентів
оскільки:
забезпечує
контроль
за
результатами
засвоєння
навчального
матеріалу;автоматизує процеси інформаційно-пошукової діяльності викладача та
студентів;демонструє на екрані в потрібному темпі перебіг економічних та
технологічних процесів;стає засобом соціальної, професійної та пізнавальної мотивації
студентів;здійснює
комп’ютерну
візуалізацію
об’єктів
та
процесів
на
виробництві;забезпечує самоконтроль студентів за результатами своєї навчальної
діяльності з подальшою корекцією навчання;забезпечує взаємодію студентів з
інформаційно-комунікаційними засобами навчання в режимі інтерактивного діалогу чи
звичайного діалогового обміну текстовими командами;інтегрує освітню діяльність та
практичну направленість навчання шляхом роботи з комп’ютером (виконання вправ та
практичних завдань), пошуком необхідного навчального матеріалу в мережі
Інтернет.Сучасні педагогічні програмні засоби дають можливість втілювати в практику
індивідуалізацію професійного навчання. В умовах інформаційного суспільства для
формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців, актуальним нині є
використання електронних підручників, які доповнюють традиційні форми навчання.
Не менш важливою особливістю сучасної підготовки конкурентоздатних
фахівців є інтегрована система підготовки, яка об’єднує теоретичне навчання
студентів за певним напрямом з їх професійною діяльністю на підприємствах
(організаціях, закладах). Інтегрована система підготовки потребує тісних
взаємовідносин з підприємствами (організаціями, закладами), на замовлення яких
проводиться підготовка фахівців. Зазвичай, такі підприємства в минулому були
«базовими» для навчального закладу.
Важливою залишається проблема
вдосконалення методичного підходу до викладання спецдисциплін на основі
концепції інформаційно-модульної побудови навчального процесу з використанням
сучасних інформаційних технологій.
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ЗНАЧЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ
УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
БіликТ. С.,
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У дошкільному віці та молодшому шкільному віці гра виступає основним
видом діяльності дитини. У процесі гри дитина пізнає навколишній світ,
дізнаючись на уроках щось нове, їй не нудно слухати навчальний матеріал. В
процесі гри, діти перевіряють свою силу і спритність, діти вчаться фантазувати,
відкривають цікаві та непередбачувані таємниці, із захопленням прагнуть
дізнатись щось прекрасне. Педагоги у своїй роботі мають вдало навчитись
користуватись іграми, для покращення навчального процесу. Закінчуючи дитячий
садочок і переходячи до школи, молодші школярі зустрічаються з зовсім іншим
видом діяльності, який їм зовсім не знайомим – навчанням. Проте не зважаючи на
це гра для дітей залишається важливим видом діяльності та пізнання чогось
нового.
Аналізуючи науково-педагогічну літературу, ми дійшли висновку, що
проблемою застосування дидактичної гри у навчально-виховному процесі
початкової школи займалися велика кількість вітчизняних і зарубіжних педагогів,
методистів
та
психологів
(А. Макаренко,
В. Сухомлинський,
Л. Беккер, О. Близнюк, З. Богуславська, А. Венгер, Л. Волкова, Н. Кудикіна,
О. Матецька, Р. Миронова, О. Негневицька, О. Олійник). У 80-х роках ХХ століття
багато педагогів та дослідників зробили значний внесок у розвиток дидактичної
гри: Л. Виготський, С. Рубінштейн, Ш. Амонашвілі, Д. Ельконін. В.
Сухомлинський.
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Особливостями дидактичних ігор та їх безпосереднього впливу на всебічний
розвиток особистості у свій час досліджували Є. Тіхеєва (дидактичні ігри з ляльками
або ж будь-якими іншими іграшками, це могли бути предмети побуту, природній
матеріал, ігри з розвитку зв’язного мовлення).
Ще одним прихильником дидактичних ігор та їх використання у навчальновиховному процесі був Ф. Блехер (дидактичні ігри або математичні ігри для
всебічного розвитку), А. Бондаренко (роль дидактичних ігор у вихованні
самостійності й активності мислення молодших школярів).
А. Макаренко був одним із прихильників застосування гри. Він писав: «Гра має
важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці,
коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі…»
[5].
Ну думку В. Сухомлинського: «Духовне життя дитини повноцінне лише
тоді,коли вона живе в світі гри, казки, музики, фантазії, творчості.
Без цього вона – засушена квітка» [9, с. 66].
Є. Тихеєва вважає, що гра є основним змістом життя дитини, її працею і
розвагою одночасно; вона дає її душі широку можливість виявитися у всій
багатогранності своїх рис і особливостей. Бо саме у грі формуються індивідуальні
особливості кожної дитини, почуття колективізму, бажання допомогти [6, с. 228].
Гра виступає одним із найважливіших процесів у житті кодної дитини. Вона
забезпечує необхідні психічні та емоційні умови для гармонійного та всебічного
розвитку дитини. У педагога в руках є неоціненний інструмент виховання молодших
школярів. Під час гри можна враховувати вікові та індивіальні особливості дітей,
створювати відповідну емоційну сферу для комфорту.
Дидактична гра – це вид учбових занять, що організовані у вигляді учбових
ігор, які реалізують низку принципів ігрового, активного навчання та відрізняються
наявністю правил, фіксованою структурою ігрової діяльності та системи оцінювання,
є одним із методів активного навчання (В. Кругліков).
Виховна мета уроку математики у початковій школі – це виховання у дітей
цінностей у відношенні до набутих ними знань. Ставлячи мету уроку вчитель має
орієнтуватись на те, щоб у кожного учня проявлялись: свідомість, сенс життя,
цінності, переживання та інше. Тому реалізація виховної функції уроку математики
в процесі навчання маж розглядатись як навчання принципам життя.
Виховна функція розглядається у науці як спільна діяльність вчителя і учня, у
якій орієнтування відбувається на виховання здібностей у дітей та вміння поводити
себе у пізних ситуаціях. Реалізація виховної функції під час вивчення математики
може відбуватись лише тоді, коли вчитель правильно виділить виховні завдання
уроку.
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Под час ввинченная математики використовуючи дидактичні ігри, у дитини
виховуються та розвиваються: самостійність у висловленні свої думок; певні задатки;
кмітливість і винахідливість; своя особиста життєва позиція; відповідальність за свої
вчинки та дії; вміння працювати в колективі; наполегливість та цілеспрямованість у
виконання завдань математичного змісту.
І. Кузьміна дидактичні ігри розрізняє за навчальним змістом, пізнавальною
діяльністю студентів, ігровими діями та правилами, організацією та
взаємовідносинами між дітьми, за роллю педагога.
Зазначені ознаки притаманні усім іграм, але в одних чіткіше виступають одні, в
других – інші. Існує велика кількість дидактичних ігор, але чіткої класифікації за
видами немає. Часто ігри співвідносяться зі змістом навчання та виховання. У цій
класифікації можна виокремити такі типи ігор: ігри за сенсорним вихованням;
словесні ігри; ігри із ознайомлення з навколишнім світом; з формування
математичних уявлень ігри з дидактичними іграшками; настільно-друковані ігри;
псевдо сюжетні ігри [4].
Що ж стосується уроків математики у початковій школі та реалізації виховної
функції потрібно використовувати ігри, які виховуватимуть у дітей колективізм,
вміння висловити свою думку, наполегливісь і т.д. Доцільними буде використанняя
таких дидактичних ігор: «Хто швидше?» (під час виконання цієї гри у кожної дитини
з’являється бажання перемогти, не відставати від своїх однокласників та не підвести);
«Сходинки», «Чарівні фігурки», « Математична естафета», «Що зайве?», «Які по
порядку?», «Яке число пропущено?» та багато інших. Використовуючи дидактичні
ігри, потрібно пам’ятати, що найкраще у молодшому шкільному віці матеріал який
супроводжується яскравими та барвистими демонстраціями.
Таким чином, ми дійшли висновку, що гра – це ключ в організації виховної
функції уроку математики у початковій школі. Саме під час проведення гри
розпочинається виховання самостійності у вирішенні завдань уроку, діти почають
одне одному допомагати, тобто взаємодіяти між собою, виховується вміння
орієнтуватись в різних ситуаціях, вміння працювати в групах, а також вміння
оргнізовувати свій час та з розумінням ставитись до вчителя та своїх однолітків.
Тому дидактична гра займає одне з головних місць на уроках математики для
реалізації виховної функції. Адже діти під час гри не відчувють напруження та
страху, тоді вони неодмінно краще засвоюють матеріал та поглиблюють свої
знання.

318

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

Список використаних джерел:
1. Білик Т. С. Застосування інноваційних технологій на уроках математики в
початкових класах / Т. С. Білик// Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти
в контексті європейських освітніх стратегій : зб. матеріалів науково-практичної
конференції викладачів і студентів / за ред. О. А. Голюк. – Вінниця : ТОВ «НіланЛТД»,2017. – Вип. 6 – С.64-66.
2. Імбер В. І., Карук І. В., Колеснік К. А. Використання інформаційнокомунікаційних технологій під час застосування освітніх ситуацій у процесі групової
діяльності з дітьми дошкільного віку / В. І. Імбер, І. В. Карук, К. А. Колеснік //
International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and
national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23rd. Kaunas: Izdevnieciba
«Baltija Publishing», 2018. – С. 138-140.
3. Кузнецова В. И. Игровая деятельность как средство обучения
http://globalteka.ru/books/doc_view/13042.
4. Кузьміна
І. П.
Роль
дидактичної
гри
у
навчальному
процесіhttp://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1158]
5. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – К.: Радянська
школа, 1980. – 328 с.
6. Макаренко А.С. Игра // История советской дошкольной педагогики:
Хрестоматия / За ред. М. Н. Колмаковой, В. И. Логиновой. – М.: Просвещение, 1988 –
С. 227-231.
7. Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод. посібник / Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
8. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду: (Старшие группы)
/А. И. Сорокина: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1982. –
С. 7-16.
9. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибрані
твори: В 5-ти т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т.3. – С. 7-282.
10. Щербань П. Ситуаційно-ігрові методи навчання / П. Щербань // Збірник
наукових праць Полтавського педагогічного університету. – Полтава, 2005. – Вип.7. –
С.105-113.
11. Якиляшек В. Уроки математики з елементами гри / В. Якиляшек //
Початкова школа. – Київ «Педагогічна думка». – 1997. – № 6 – С. 22

319

Batumi, Georgia, Volume I, December 13-14, 2018
1st International Scientific and Practical Conference
«Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness»

FORMATION OF RESPONSIBLE ATTITUDE TO HEALTH IN STUDENT
YOUTH AS SOCIAL-PEDAGOGICAL PROBLEM
Furdui S.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Head of the Department of Social Work,Social Pedagogy and Physical Culture,
Izmail State Humanitarian University
Izmail, Ukraine
ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Фурдуй С.Б.
Кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри соціально роботи,
соціальної педагогіки та фізичної культури
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Ізмаїл, Україна
У науковому обігу паралельно співіснує велика кількість дефініцій “здоров’я”,
що різняться теоретико-методологічними підходами до визначення поняття. Однак,
більшість з них досить обмежені й не здатні повною мірою розкрити сутність такого
складного феномену. Згідно класифікації П. Й. Калью, існуючі варіанти оцінки
здоров’я представлені чотирма основними моделями: медичною, зміст якої акцентує
увагу на медичних параметрах та характеристиках; біомедичною, яка представляє
ознаки відсутності суб’єктивних відчуттів нездоров’я і органічних порушень;
біосоціальною, яка поєднує медичні і соціальні визначення, хоча останні є
пріоритетними; ціннісно-соціальною, в якій здоров’я розглядається як цінність та
необхідна умова повноцінного життя людини.
Фізичні параметри здоров’я людини визначають показники біологічного стану
організму, необхідного для життєдіяльності. Психічне (духовне) здоров’я фіксує
значення реальних та ідеальних особистісних феноменів, що дозволяють людині бути
повноцінним членом спільноти. Здоров’я соціальне характеризується здатністю
людини до підтримки соціальних зв’язків, виконання соціальних ролей, вирішення
соціальних задач, участі у реалізації суспільних інтересів [1; 2].
Аналіз і систематизація різних підходів (Т. Алексєєнко, Н. Заверико, І.Ліпський,
В. Лютий, Л. Мардахаєв, В. Нікітін, С. Харченко та ін.) до розуміння сутності
соціально-педагогічної технології дає нам змогу стверджувати про два основні:
перший, що спирається на розуміння технології як науки про майстерність, мистецтво
практичної діяльності, трактує її як сукупність знань про найбільш оптимальні
методи, засоби і прийоми для вирішення соціально-педагогічних проблем; другий
підхід спирається на розуміння технології як практики алгоритмічного застосування
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оптимальних способів вирішення соціально-педагогічних проблем, трактує її як
спосіб здійснення соціально-педагогічної діяльності.На думку Н.В. Зимівець:
«Формування відповідального ставлення до здоров’я – це цілеспрямована системна
діяльність, орієнтована на вироблення і виявлення позиції особистості щодо здоров’я
в спеціально створюваних умовах» [3, с.10].
Як відомо, структура соціально-педагогічної технології формування
відповідального ставлення до здоров’я в молоді містить декілька обов’язкових
компонентів: мета, завдання, алгоритм (послідовність дій), принципи, необхідні й
достатні соціально-педагогічні умови, очікуваний результат. Саме алгоритм як
система послідовних дій, певний стандарт діяльності з реалізації визначених
процедур є найбільш характерною ознакою технології. Процедури, поетапність їх
виконання визначаються завданнями технології і спрямовані на їх досягнення. В
алгоритмі соціально-педагогічної технології формування відповідального ставлення
до здоров’я в студентській молоді виокремлено такі етапи як: підготовка спеціалістів
до проведення освітнього тренінгу, організація роботи за технологією; робота
підготовлених фахівців із групами студентської молоді з проведення навчання за
програмою освітнього тренінгу; розробка і реалізація проектів
студентської
молоддю; оцінка результативності впровадження та реалізації технології.Виховання
відповідального ставлення сучасної молоді до свого здоров’я - це шлях до фізичної,
емоційної гармонії, що передбачає перегляд життєвих ціннісних пріоритетів, які
забезпечать протистояння таким негативним явищам у суспільному житті, як
наркоманія, алкоголізм, куріння, ранні статеві стосунки, венеричні хвороби,
ВІЛ/СНІД, асоціальні вчинки. У цьому контексті обґрунтування, розробка й
експериментальна
перевірка
соціально-педагогічних
умов
формування
відповідального ставлення
студентської молоді до власного здоров’я набуває
особливої актуальності. Можемо зробити висновок, що формування, а як напрямок
соціально-педагогічної роботи передбачає в першу чергу профілактичну та
просвітницьку роботу. Також важливо зазначити, що специфікою цього виду роботи є
те, що людину не можна примусити вести здоровий спосіб життя - її можна
мотивувати. Саме тому можна стверджувати, що соціально-педагогічна робота щодо
здорового способу життя - це в першу чергу робота з формування мотивації до
здорового способу життя.
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Міграція (латинське «migratio») – переселення, переміщення населення,
трудових ресурсів, капіталу з однієї країни в іншу, а також внутрішньодержавні – з
одного регіону в інший [1]. Сьогодні, на переконання фахівців, у світовому
господарстві превалює «ера економічних реформ міграції» [2].
Міграція населення є природним і закономірним процесом, який дозволяє
збалансувати економіку, соціальну, політичну і духовну сфери суспільства. За
рахунок міграції люди мають можливість знайти своє місце в житті і проявити себе.
Мігранти, яким необхідні знання, їдуть поближче до культурних центрів, а хто
намагається підвищити матеріальні статки, їдуть у країни, де цінується робоча сила і є
можливість заробити.
Однією з головних причин трудової міграції українських громадян є втеча від
бідності та безробіття. Іноді заробітчанство для українців стає єдиною умовою
виживання [3]. Половина з тих, хто прагне змінити країну (41 %), мотивують це
напруженою політичною ситуацією й бажанням забезпечити собі краще життя, а
своїм дітям – стабільне майбутнє [4]. Не бракує тих, хто основною причиною виїзду
за кордон називає непередбачувану ситуацію та ризики через нестабільність в Україні
й економічний спад, пов’язаний з цим.
До 2013-го кількість українців, які виїхали за кордон, становила близько 7 млн
осіб [5]. За останні три роки (2014–2016) ситуація не поліпшилась. Потік тих, хто
готовий покинути країну, не зменшився.
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Сьогодні точної чисельності українців, які виїхали за кордон, не знає ніхто. Як
стверджує
голова
Всеукраїнської
асоціації
компаній
з
міжнародного
працевлаштування В. Воскобойник, нині люди, їдучи на заробітки, не знімаються з
обліку тут і не стають на облік там. Тому 10 мільйонів – цілком реалістична цифра
[5].
Ця цифра охоплює як трудових мігрантів, так і підприємців, які розвивають
власну справу за кордоном, і студентів, що навчаються за межами України. Зрештою,
щоб оцінити масштаб постійної міграції з України, потрібно дочекатись перепису
населення, адже в незалежній Україні його проводили тільки 2001 року.
Новий сплеск трудової міграції в Україні припав на 2009–2010 роки: світова
економічна криза підкосила фінансовий добробут українців. Саме тоді й почали
говорити про масовий характер українського заробітчанства. Наступна хвиля міграції
почалася після анексії Криму і військових дій на Донбасі.
Сьогодні є багато українців, які готові змінити професію і працювати фізично
по 12-14 годин на добу. Раніше проблеми стосувалися в основному західних і
центральних регіонів. Тепер їдуть і зі сходу, і з півдня. Влаштовуються на роботу, а
потім викликають родичів, сусідів, знайомих.
В таблиці 1 наведені результати опитування про наміри українців виїхати з
метою працевлаштування в інші країни у 2017 році.
Таблиця 1
Результати опитування про наміри українців виїхати з метою
працевлаштування в інші країни, 2017 рік
№ з/п
Країна
1
Німеччина
2
Польща
3
Італія
4
США
5
Велика Британія
6
Чехія
7
Росія
Джерело: розроблено автором з використанням [4]

Питома вага, %
23
22
10
9
8
7
6

Кількість українців, які бажають працювати в Польщі, може скоротитись із 36
до 22 %. Для заробітчан ця країна втрачає привабливість. За ту ж роботу в
скандинавських країнах платять у 2–3 рази більше. В Іспанії за місяць обіцяють 800–
900 євро.Зростає кількість заробітчан, які хочуть працювати в Німеччині. Їхня
чисельність може досягти 23 %. Питома вага тих, хто бажає працювати в шести
країнах ЄС, може досягти 63 %, тоді як частка працюючих у Росії може знизитись до
6 % (у 2016-му вона становила 25 %).
Громадяни України, які їдуть у Польщу та інші країни щоб заробити,
економлять практично на всьому. І це при тому, що часто відпрацьовують зміни не по
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вісім, а по десять і навіть дванадцять годин. Тому вони намагались влаштовуватись у
ті компанії, що оплачують житло. Інші наймають кімнати або цілі будинки, в яких
живуть по шість і більше осіб, інколи на одному ліжку позмінно сплять двоє
працівників: один відпрацьовує свою зміну, другий відпочиває, і навпаки. Місце в
кімнаті обходиться від 400 до 500 злотих на місяць. У невеликому містечку за 600–
700 злотих можна орендувати навіть однокімнатну квартиру [6].
Міжнародна міграція – процес неоднозначний. Вона, звичайно ж, не
визначається однією лише кількістю позитивних і негативних аспектів.
Фундаментальним є якісний бік процесу, що дозволяє кожному громадянину більшою
чи меншою мірою реалізувати права людини, вільно жити й працювати в тій країні,
де він може зробити більший внесок у світове виробництво і власний добробут.
Неоднозначні наслідки міжнародної міграції і для самих мігрантів. Крім
можливих вигод від отримання роботи, кращих умов праці та її оплати, мігранти несуть і
певні втрати, пов’язані з проблемами: переїзду і облаштуванням на новому місці;найму
на роботу;оплати праці;тривалості й режиму робочого дня;отримання освіти і
підвищення кваліфікації;отриманням пенсій, допомоги та інших форм соціального
забезпечення;адаптації до нової культури, мови, клімату;медичного страхування і
обслуговування та ін.Незважаючи на багато проблем, що виникають у емігрантів тих
чи інших країн, вигоди все-таки є категорією визначальною, а економічний аспект
домінуючим. Право на еміграцію, вільне переміщення, вибір місця проживання – це
демократичне, цивілізоване право, гарантоване Декларацією прав людини, прийнятою
ООН ще 1948 року, і багато українців його використовують.
Сьогодні Україна є світовим донором робочої сили, проте вона не має
державної політики стосовно трудових мігрантів. Українці їдуть працювати в інші
країни не за власним бажанням, а під тиском обставин, опиняються перед законами
інших країн, чужою культурою, звичаями, без підтримки, безправними,
беззахисними, позбавленими уваги і турботи з боку своєї країни.
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FORMS OF COMPENSATION OF DAMAGES IN CRIMINAL
PROCEEDINGS IN THE SPHERE OFENVIRONMENT
MisiuraL.Y.,
Professor at Department of Public Prosecutors
Training in Supervision Over Laws Observance
by Agencies Entrusted With Operative and Detective
Activities, Inquiry and Pre-trial Investigation,
Instituteforimprovingqualifyingprosecutors
National Academy of the Public Prosecutor’s Office of Ukraine
Kiev, Ukraine
ФОРМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕННЯХ В СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ
Місюра Л.Ю.,
викладач відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням законів органами,
які проводять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання та досудове слідство
Інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Національної академії прокуратури України
Київ, Україна
Рівень відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями
проти довкілля в Україні залишається досить низьким, тому теоретичні та практичні
питання
забезпечення
відшкодування
шкоди,
завданої
кримінальними
правопорушеннями проти довкілля під час здійснення прокурором процесуального
керівництва досудовим розслідуванням не втрачають своєї актуальності та
потребують наукових досліджень.Прийняття Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК) [1] не вирішило наукову дискусію щодо існуючих форм
відшкодування шкоди у кримінальному провадженні, у науковій літературі
запропоновано десятки класифікацій форм відшкодування шкоди у кримінальному
провадженні.
За результатами аналізу норм КПК України вважаємо доцільним виокремити
наступні форми відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями
проти довкілля:
1. Добровільне відшкодування шкоди у відповідності до ч. 1 ст. 127 КПК
України, якою закріплено, що підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою
будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії
кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому,
територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення.
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Цікавою з наукової точки зору є думка А.М. Стєбєлєва щодо закріплення в КПК
України такого положення: «Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди може
бути здійснено шляхом добровільного відкриття підозрюваним, обвинуваченим, а також
за його згодою іншою фізичною чи юридичною особою приватного права банківського
рахунку на ім’я потерпілого, який може у будь-який час зняти кошти з цього рахунку»
[2, с.236-273]. Вважаємо внесення сформульованих вченим змін до КПК України
недоцільним, оскільки банківське законодавство не передбачає можливості укладення
між банком та клієнтом договору банківського рахунку на ім’я третьої особи. Також,
дотримуємось думки, що наведений науковцем спосіб лише ускладнює процедуру
добровільного відшкодування шкоди, оскільки усі юридичні особи та 63% громадян
України вже мають відкриті банківські рахунки [3], тому більш логічним видається
перерахування грошових коштів потерпілому на вже відкриті банківські рахунки.
2. Стягнення завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно
небезпечним діянням шкоди згідно судового рішення за результатами розгляду
цивільного позову в кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 127 КПК України).
3. Компенсація
завданої
потерпілому
шкоди
внаслідок
вчинення
кримінального правопорушення за рахунок Державного бюджету України у випадках
та в порядку, передбачених законом (ч. 3 ст. 127 КПК України, ч. 2 ст. 1177 ЦК
України).Серед науковців точаться гострі дискусії щодо умов та порядку реалізації
потерпілим права на відшкодування державою завданої злочином шкоди, доцільності
створення спеціальних фондів, визначення джерел їх наповнення та багатьох інших
питань. Проте, на сьогоднішній день вказана форма відшкодування шкоди завданої
кримінальним правопорушенням не застосовується на практиці до прийняття
відповідного спеціального закону.
4. Кримінально-правова реституція (п. 5 ч. 9, ч.ч. 10, 11 ст. 100 КПК України).
Відповідно до положень п. 5 ч. 9 ст. 100КПК України гроші, цінності та інше майно,
що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно
небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному
володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Під час вирішення питання
щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення
грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про
відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (ч. 10 ст. 100 КПК
України). Крім того, пунктом 10 Декларації основних принципів правосуддя для
жертв злочинів та зловживання владою закріплено, що в разі заподіяння значних
збитків довкіллю реституція, якщо буде винесено відповідне рішення, повинна
включати, наскільки це можливо, відновлення довкілля та інфраструктури, заміну
майна громади та відшкодування витрат, пов’язаних із переселенням у тих випадках,
коли така шкода викликає необхідність переміщення громади [4].
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У наукових публікаціях зустрічаються різні погляди на питання про
можливість розгляду кримінально-правової реституції як однієї із форм
відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. Наприклад, О.М. Миколенко
вважає, що положення ст. 100 КПК України стосуються процесуальних дій, що не
пов’язані зі шкодою, що була заподіяна в результаті вчинення кримінального
правопорушення, адже речі, на які посягав злочинець, якнайшвидше повертаються
володільцю. Шкода ж, яка при цьому може виникнути, без проблем може
відшкодовуватись у трьох передбачених ст. 127 КПК України формах [5, с. 148]. В
свою чергу, М.І. Тлепова, думку якої ми розділяємо, навпаки розглядає кримінальноправову реституцію як спосіб відновлення майнового стану потерпілого, який полягає
у поверненні речей або інших матеріальних цінностей, які були вилучені з його
безпосереднього законного володіння або користування в результаті вчинення
кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, що
здійснюється для захисту прав потерпілого у кримінальному процесі [6, с. 162]
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MESSAGE ON THE JURISDICTION OF ADMINISTRATIVE COURTS
Haran О. V.
Odessa I. I. Mechnikov National University,
The Department of Administrative and Commercial Law
Odessa, Ukraine
МЕСЕДЖ ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
Гаран О.В.,
д.ю.н., професор кафедри адміністративного та господарського права
ОНУ ім.І.І.Мечникова,
м.Одеса, Україна
В сучасних умовах проблеми адміністративної юрисдикції залишаються не
досить дослідженим правовим явищем, особливо після зміни правил гри після
15.12.2017 року, у зв’язку із прийняттям Закону України від 03.10.2017 року
№2147[1].
Це, пов’язано із багатьма детермінантами.По-перше, відсутній єдиний підхід
науковців до визначення адміністративної юрисдикції, яка доволі спрощено
ототожнюється з підвідомчістю, що видається спірним. Даної позиції дотримується
і законодавець. Наприклад, у Главі 2 Кодексу адміністративного судочинства
України ( далі-КАСУ) є § 3, який називається: «Територіальна юрисдикція
(підсудність)» [2] і таких ототожнень по зазначеному кодексу багато. По-друге,
дослідження адміністративної юрисдикції зумовлено неоднозначним вирішенням
питання про належність того чи іншого спору або іншого правового питання до
відання конкретного суду, що в призводить до порушення права осіб на
справедливий розгляд їх справи упродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом. По-третє,
законодавством не
закріплено поняття «юрисдикція адміністративних судів», але зазначені певні
ознаки, види та т.п.
У даному сенсі, доречним буде звернутися до напрацювань науковців,
поняття категорії «юрисдикція адміністративних судів», але його можливо вивести
із: 1) поняття адміністративної справи ( п.1 ч.1 ст. 4 КАСУ);2) переліку справ, які
віднесені до юрисдикції адміністративних судів (ч.1 ст. 19 КАСУ);3) переліку справ
на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів (ч. 2 ст.19 КАСУ);4)
рішень Верховного Суду. Визначальними із яких можливо вважати, рішення
Верховного Суду, ухваленому у складі колегії суддів Касаційного адміністративного
суду 4 вересня 2018 року у справі №К/9901/47078/18 за позовом до державного
реєстратора про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії. У
цьому
рішенні закріплюється
визначальна ознака справи адміністративної
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юрисдикції – це наявність публічно-правового спору і обов'язковою ознакою якого є
наявність суб'єкта владних повноважень (далі - СВП). Однак, участь у спорі СВП не дає підстав визнавати спір публічно-правовим та відносити його до справ
адміністративної юрисдикції, а
визначальною ознакою справи адміністративної
юрисдикції є зміст (характер, суть) спору. Але, аналіз сучасного стану питання
щодо законодавчого розуміння та закріплення і визначення сутності поняття
«юрисдикція адміністративних судів» дозволяє виокремити певні новели з даного
питання.
Першою новелою КАСУ щодо юрисдикції адміністративних судів єє високий
рівень деталізації предметної юрисдикції адміністративних судів. Наприклад, якщо
ст.17 КАСУ( в редакції від 03.08.2017) передбачала 8 категорій справ на які
розповсюджувалася юрисдикція адміністративних судів, то зараз, ст. 19 КАСУ ( в
редакції від 04.11.2018) вже закріплює 13 категорій справ. Тобто, чітко
окреслюється тенденція до деталізації. Другою новелою є розмежування юрисдикцій
залежно від предмета, а не сторін спору Наприклад, у статті 20 КАСУ. Як заначає
М.Смокович: « це - не стане панацеєю від виникнення юрисдикційних спорів, але
такий предметний критерій здебільшого сприятиме ефективному судовому
захисту»[3 ].
Наступною новелою є зміна сутності територіальної юрисдикції за рахунок
створення судових округів, в межах яких працюють адміністративні суди на підставі
Указу Президента України №455/2017 «Про ліквідацію апеляційних адміністративних
судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах».Так,
станом на 03.10.2018 року було зареєстровано 6 апеляційних адміністративних судів в
апеляційних округах, крім другого апеляційного адміністративного суду в
апеляційному окрузі, що включає Полтавську, Сумську та Харківську області, з
місцезнаходженням у місті Харкові та четвертого апеляційного адміністративного
суду в апеляційному окрузі, що включає Автономну Республіку Крим і місто
Севастополь, з місцезнаходженням у місті Севастополі[ 4].
Четвертою новелою в питанні юрисдикції адміністративних судів є зміна
сутності інстанційної юрисдикції. Дана трансформація пов’язана із ліквідацією
вищих спеціалізованих судів та повернення до трьох рівневої системі судоустрою, яку
очолює
Верховний Суд. Однією із основних функцій Верховного Суду є
забезпечення практики однакового використання норм права касаційними судами.
У склад Верховного Суду входять: Касаційний Адміністративний суд; Касаційний
Господарський суд; Касаційний Цивільний суд; Касаційний Кримінальний суд та
Велика палата.
Тобто, при розгляді адміністративних справ касаційною інстанцією може бути
Касаційний Адміністративний суд або Велика палата Верховного Суду.
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Наступною новелою КАСУ, пов’язаною із юрисдикцією адміністративних
судів, є те, що визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є
наявність публічно-правового спору. При цьому участь суб'єкта владних повноважень
є обов'язковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий.
Однак сама по собі участь у спорі суб'єкта владних повноважень не дає підстав
ототожнювати спір з публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної
юрисдикції[5]. Шоста новела передбачає, що законодавством чітко закріплюється
розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів шляхом визначення та
встановлення переліку справ, які
підсудні місцевим загальним судам як
адміністративним судам, а усі інші розглядають окружні адміністративні суди( стаття
20 КУСУ)[2].
Визначення юрисдикції спору здебільшого залишається досить складною
проблемою для практики, що зумовлено не лише недосконалим законодавством, а й
наявними в стеріатипами. Зняти напругу по зазначеному питанню зможуть відповідні
рішення Верховного Суду.
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5.Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст,
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PROBLEM OF RECOGNITION OF ARMENIAN GENOCIDE IN MODERN
ARMENIAN-TURKEY RELATIONS
Ostashchuk Vira,
Candidate of Historical Sciences, Associate professor of Cultural and Arts, and
Philosophy Studıes Department Odessa National Polytechnic University
Odessa, Ukraine
ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ ГЕНОЦИДУ ВІРМЕНВ СУЧАСНИХ ВІРМЕНОТУРЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ
Остащук Віра,
Кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології, мистецтвознавства та
філософії культури Одеського національного політехнічного університету
м.Одесса , Україна
Вірмено-турецькі відносини насьогодні представляють собою найбільш
напруженим і складний видом міжнародних відносин.Мета даної роботи розглянути
по-перше,фактори, які впливають на стан сучасних вірменсько-турецьких відносин;
по-друге, проблема визнання геноциду вірмен, в тому числі Україною.
Коли говоримо про вірменсько-турецькі проблеми, то мова иде про такі
фактори:
1) Відсутність дипломатичних представництв між двома сусідніми державами
(незважаючи на те, що Анкара одна з перших визнала незалежність Вірменії (16
грудня 1991 р.).
2) Повністю
закритии
вірменсько-турецькии
кордон,
відсутність
автомобільного та залізничного сполучення (вірмено-турецький сухопутний кордон з
ініціативи Анкари закритий з 1993 р.) внаслідок чого практично немає економічних
зв’язків між країнами (існуючии торговельнии оборот в основному проходить через
територію Грузії);
3) Підтримка Туреччиною Азербаиджану у Карабаському конфлікті;
4) Вірменія не може відмовитися від підтримки національно-визвольної
боротьби вірмен Нагірного Карабаху хоча б в силу того, що, відмовившись від цього,
вона фактично визнає легітимним одне з прямих наслідків геноциду, коли виснажена
Вірменія не була в змозі забезпечити цілісність своїх споконвічних земель.
5) Без Нагорного Карабаху Вірменія буде досить слабким, і відповідно, більш
зручним партнером для політико-економічних контактів на двосторонньому і
багатосторонньому рівнях.
6) Відмова від територіальних претензій до Туреччини;
7) Вірменія, яка вважає, що значна частина території окупована Туреччиною.
Кас і Ардаган, де знаходиться гора Арарат, яку видно з території Вірменії.
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Це священне місце, зображене на гербі Вірменії, а знаходиться на чужій
території. Вірменія відмовилася виконувати цюріхські протоколи, тому що там є
пункт про визнання територіальної цілісності Туреччини.
Вірменська діаспора та Вірменія продовжують діяльність щодо визнання
геноциду у різних країнах;
Турки вважають події 1915 року трагедією, і визнають, що велика кількість
вірмен загинула в результаті цих подій. Однак вони вважають, що ці події потребують
серйозного дослідження істориків, і відмовляються визнати це геноцидом, оскільки
молодотурецька влада в Стамбулі не приймала закону про знищення вірмен. А
вірменське населення загинуло в ході політики переселення з району бойових дій на
південний схід країни.
Загальна кількість загиблих вірмен також є предметом суперечок. Вірмени
кажуть про 1,5 млн загиблих. Турецька влада наполягає на тому, що їх не більше
300 тисяч.
На наш погляд, питання про визнання і засудження геноциду вірмен має велике
значення і для всієї світової політики. Певно, не менше, ніж, наприклад, визнання
факту масового знищення єврейського населення в окупованих гітлерівської армією
європейських країнах в роки Другої світової війни. І ось чому. Сам по собі факт
масового знищення людей за етнічною ознакою не був аж до XX ст. чимось
винятковим для всесвітньої історії.
Але до квітня 1915 року в світовій історії не було ще прикладів знищення такої
кількості людей за етнічним принципом в настільки короткі строки Польський юрист
єврейського походження Рафаель Лемкін, що ввів у 1943 році в обіг термін "геноцид",
ставив у один ряд різанину вірменів і масове винищення євреїв нацистами, коли
описував результати своїх досліджень.
Стаття 2-га Конвенції ООН про геноцид від 1948 року характеризує геноцид як
вчинення дій, націлених на знищення повністю або частково національної, етнічної,
расової чи релігійної групи.
Як зазначає Ю.Г.Барсегов, «норми міжнародного права, які були застосовані
при оцінці дій фашистської Німеччини щодо євреїв і слов'янського населення Східної
Європи, застосовані і до оцінки ідентичних за змістом дій турецької держави щодо
вірмен. Це підтверджується не тільки логічним висновком за аналогією, в силу повної
схожості правової ситуації, а й конкретним міжнародно-правовим інструментарієм,
прямо і безпосередньо належать до геноциду вірмен »[1].
Позиція вірменської дипломатії, яка добивається міжнародного визнання
самого факту геноциду, не тільки морально виправдана, а й має під собою серйозну
правову базу.
23 країни світу визнали геноцид вірмен у Туреччині, серед них: Уругвай,
Франція, Італія, Бельгія, Швеція, Нідерланди, Швейцарія, Росія, Польща, Греція,
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Кіпр, Словаччина, 40 штатів США. України серед списку країн, що визнали
вірменський геноцид, немає. Причини чому Україна, яка пережила Голодомор і
просить увесь світ визнати його геноцидом, сама не спішить робити це саме у
випадку з Вірменією – передусім у політичних, а не історичних суперечках. Київ не
хоче псувати стосунки з Туреччиною і Азербайджаном, які налаштовані рішуче проти
такого кроку.
Крім того, Вірменія, як надійний союзник Росії не визнала геноцидом
Голодомор українців, тож Київ, попри те, що в Україні живе близько ста тисяч
етнічних вірмен, відчуває за собою право утриматися від першого кроку. Тому
будемо сподіватися, що рано чи пізно Україна, як і більшість інших держав, таки
визнає вірменську трагедію геноцидом, оскільки людське життя вартує більше ніж
політичні вподобання.
Однако питання про визнання геноциду вірмен з боку Туреччини стоїть
особливо. Справа в тому, що за визнанням самого факту геноциду вірмен повинне
слідувати рішення питання про компенсації, як це має місце у випадку з жертвами
Голокосту. Точно так само, як за злочини Німеччини несе відповідальність сучасна
ФРН, за злочини Османської імперії повинна нести відповідальність її
правонаступниця - Турецька Республіка. Зрозуміло, що сьогодні мова йде про
компенсації не самим жертвам геноциду, а їх нащадкам. Оскільки вирішення питання
про компенсації спричинить за собою серйозні матеріальні збитки, позиція
Туреччини тут завжди була
вкрай негативною. Громадяни Туреччини, які
намагаються підняти це питання для обговорення, переслідуються за 301-ю статтею
Кримінального Кодексу Туреччини «Образа турецької ідентичності» [2].
Отже, нормалізації вірмено-турецьких відносин при нинішній реальності
неможлива. Найбільш гострими проблемами з перерахованихлишаються
врегулювання конфлікту та визнання геноциду вірменського народу.
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FORMATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ READINESS
TO ECONOMICAL EDUCATION
Karapuzova N.D.,
PhD in Pedagogical Sciences, Professor
Pochynok Ye.A.,
PhD in Pedagogical Sciences, Associated Professor,
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ
Карапузова Н.Д.,
к.п.н., професор
Починок Є.А.,
к.п.н., доцент,
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Концептуальні засади нової української школи передбачають гуманізацію
школи на всіх її рівнях. Головну роль у цьому процесі повинно відігравати змістове
наповнення всіх освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти,
спрямованість на формування у молодших школярів підприємливості та фінансової
грамотності [3]. Результати досліджень [2, с.84] показали, що економічна освіта
молодших школярів в Україні тільки формується, а тому потребує професійної
готовності учителів Нової української школи до економічного навчання учнів.
Аналіз стану розробленості проблеми дозволив на основі ідей і положень
сучасних методологічних підходів (особистісного, діяльнісного, компетентнісного)
з’ясувати теоретичні основи означеного процесу, здійснити характеристику базових
понять дослідження, що дало можливість визначити сутність поняття «готовність
учителя початкової школи до економічного навчання учнів» як складної особистісної
якості, що включає цілісне поєднання мотиваційного, когнітивного, діяльнісного,
рефлексивного компонентів для здійснення продуктивної професійної діяльності.
Мотиваційний компонент вказує на стійку спрямованість особистості майбутнього
вчителя початкової школи на розвиток власних педагогічних здібностей, удосконалення
економічних знань, умінь і навичок. Когнітивний компонент включає оволодіння
базовими психолого-педагогічними знаннями, сучасними методиками та технологіями
формування у молодших школярів готовності брати відповідальність за прийняття
рішень, вміння організовувати власну діяльність з метою досягнення поставлених
цілей, усвідомлення етичних норм співпраці у групі, готовності до втілення в життя
ініційованих ідей, прийняття власних рішень. Діяльнісний компонент характеризується
ступенем сформованості у майбутніх фахівців умінь здійснювати діагностику
здібностей дитини, добирати ефективні способи педагогічних дій у процесі
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економічного навчання учнів. Рефлексивний компонент відображає самоконтроль
вміння організовувати власну діяльність з метою самовдосконалення.
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до економічного
навчання – це багатовимірний педагогічний процес, який включає науковометодичний і організаційно-педагогічний супровід та забезпечує визначення й
підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців.
Обгрунтовано модель формування готовності майбутніх учителів початкової
школи до економічного навчання учнів, в основі якої лежать три компоненти.
Ціннісно-мотиваційний компонент визначається суспільними вимогами, освітньопрофесійними програмами, освітніми стандартами і представлений системою
цінностей особистості, які позитивно відображають соціальне, професійне й
особистісне значення економічної освіти: сформованість позитивного емоційнооцінного ставлення, стійкого інтересу до основ економіки; переконаність у суспільній
значущості економічної освіти школярів, здатність до стійкої професійної
спрямованості. Інформаційно-професійний компонент моделі передбачає зміст
підготовки майбутніх учителів початкової школи до економічного навчання молодших
школярів, що включає знання з економічної теорії, педагогіки, психології, методик
навчання. Процесуально-професійний компонент моделі реалізується через
упровадження особистісно-орієнтованих технологій, організації самостійної та
науково-дослідної роботи фахівців. Він передбачає формування у студентів
професійних умінь проектувати процес економічного навчання молодших школярів
під час практичних занять та педагогічних практик, аналізувати його результати;
уміння запроваджувати традиційні і нетрадиційні методи економічного навчання
учнів у процесі формування загальних та предметних компетентностей.
Визначено педагогічні умови, які сприяють формуванню готовності майбутніх
учителів початкової школи до економічного навчання учнів: наявність методичного
забезпечення, зокрема методичних рекомендацій економічної спрямованості з усіх
професійно орієнтованих дисциплін, сприяння творчій самостійності студентів, у
тому числі з реалізації між предметних зв’язків, самооцінці в означеному виді
діяльності.Проведене дослідження засвідчило, що розроблена модель формування
готовності майбутніх учителів початкової школи до економічного навчання учнів
забезпечує цілісність професійної підготовки фахівців до роботи в НУШ.
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