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СЛОВО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ!

Рівень освіченості громадян певної країни є важливим показником, котрий
свідчить про ступінь розвитку усієї сукупності соціально-економічних відносин у ній
та наявний потенціал забезпечення відповідного еволюційного розвитку. Характер
зв’язку між зазначеними показниками не є явним (таким, що можна адекватно
визначити у вигляді детермінованої функції), а скоріше ймовірним. Тобто, високий
рівень якості освіти громадян лише обумовлює значну вірогідність того, що
суспільство, в якому вони живуть, здатне забезпечити достойний рівень життя і тим,
хто спроможний виконувати певні виробничі функції, і тим, хто з низки причин не є
працездатним, а може й навіть асоціальним.
Дійсно освічена людина завжди зрозуміє (принаймні спробує зрозуміти)
потреби й думки іншої, не буде силоміць нав’язувати свої ідеали та цілі,
примушувати мислити так або інакше й вірити в певні постулати й догми. Її рівень
культури, як правило, корелює з інтелектуальним розвитком, обумовленим, в першу
чергу, здобутими під час навчання знаннями, професійним та життєвим досвідом.
Вона цілком здатна успішно адаптуватись до мінливих умов агресивного середовища,
напрацьовувати оптимальні варіанти поведінки, а також робить все можливе для
уникнення кризових явищ та, як правило, віддає перевагу еволюційному шляху
розвитку.
Аналіз історії свідчить, що криза в суспільстві досить часто обумовлена
негараздами в системі освіти. У свою чергу, проблеми соціально-економічної сфери
провокують суттєву еміграцію носіїв інтелекту. Виникає лавиноподібний процес
нівелювання спроможності тверезо, адекватно та ефективно мислити. Емоції
починають привалювати над розумом, швидко зростає попит на фізичну силу та
некваліфіковану працю. Інтелектуальна сфера, в тому числі й освітня, та наукова
діяльність втрачають свою актуальність.
Докорінно змінити ситуацію здатні суттєві інвестиції в освітню сферу,
повернення обличчям до традиційних цінностей та систем знань, класичної теорії та
прикладів успішної практики, запозичення позитивного досвіду найбільш розвинутих
держав. На жаль, поки що, педагогічна спільнота не розуміє, або ж не хоче розуміти,
що саме вона несе відповідальність за будь-які негаразди в країні і суспільстві. Це
вчителі й викладачі, у свій час, мало приділяли уваги вихованню та озброєнню
знаннями своїх колишніх учнів, котрі посідаючи відповідні керівні посади,
допускають помилку за помилкою, з тієї причини, що не надбали в період навчання у
вищій школі відповідних знань, умінь і навичок. А час, як суворий екзаменатор, раз за
разом виставляє негативні оцінки не тільки колишнім учням, а їх педагогам. Бо усі
вони разом пливуть в одній досить утлій посудині по бурхливій річці сучасного
життя.
Педагогічна спільнота і, насамперед, науковці-педагоги повинні мати
прогностичне мислення, успішно передбачати розвиток ситуації у соціально4
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економічній сфері, науці, технологіях та вибудовувати сукупність освітніх процесів
таким чином, щоб знання, котрі вони надають і професійні навички та суспільну
поведінку, які вони формують у тих, хто навчається сьогодні, були вкрай
актуальними хоча б протягом 5-10 найближчих років після закінчення навчального
закладу. Тоді на короткострокову перспективу можна бути впевненим у стабільному
майбутньому, а також забезпечити спадкоємність поколінь.
У свою чергу, педагогічні дослідження мають практичне значення лише у
випадку, якщо їхня мета – підвищення ефективності освітньої діяльності, котра буде
реалізовуватись на наступних етапах еволюції. Тобто, їх інтелектуальний вектор має
бути спрямованим у майбутнє, а не у минуле. Проста констатація фактів сьогодення
без здійснення системного аналізу складної сукупності причин й наслідків,
встановлення закономірностей, а також без формулювання наукової гіпотези
стосовно необхідності певних змін перебігу педагогічних процесів та її ретельної
перевірки, перетворює чисельні доробки науковців-педагогів у елементи своєрідної
гри в науку. Мета такої гри не варта уваги сучасного суспільства, бо дії по її
досягненню, по великому рахунку, лише заважать його розвитку.
Таким чином, залишається освітянам побажати натхнення у їх нелегкій праці, а
також здобутків, котрі будуть позитивно оцінені й підтримані науковою спільнотою
та суспільством у цілому. Кожна стаття чи інший доробок дослідників нехай стануть
тими окремими цеглинами, з яких з часом представники нових поколінь людства
зведуть храм педагогічної науки майбутнього.
Кандидат педагогічних наук,
доцент, докторант
Інституту вищої освіти НАПН України
Яблочнікова І.О.
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РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Гнатишин О.М., магістрант 1 року підготовки,
спеціальності «Соціальна робота»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
UNEMPLOYMENT IN UKRAINE: CAUSES AND WAYS OF EXTENSION
Анотація. У статті проаналізовано сутність феномену безробіття. Визначено
основні чинники формування та наведені позитивні та негативні наслідки даного
явища. Проведено аналіз рівня безробіття в Україні. Вносяться пропозиції стосовно
основних шляхів вирішення проблеми безробіття та цілеспрямованості активного
підвищення рівня зайнятості населення України.
Ключові слова: безробіття, робоча сила, макроекономічна проблема, ринок
праці, мобільність, зайнятість.
Abstract. The article analyzes the essence of the phenomenon of unemployment.
The main factors of formation are determined and the positive and negative consequences of
this phenomenon are given. An analysis of the unemployment rate in Ukraine was
conducted. Proposals are made on the main ways of solving the problem of unemployment
and the purpose of active increase of the employment rate of the population of Ukraine.
Keywords: unemployment, labor force, macroeconomic problem, labor market,
mobility, employment.
Постановка
проблеми.
Безробіття
становить
загрозу
стабільному
національному розвиткові та національній безпеці, а оскільки економіка України
переживає не найкращі часи, то вивчення цього питання на сьогодні є дуже
актуальним.
Мета роботи – дослідження стану безробіття в Україні, аналіз його основних
проблем, а також визначення напрямків подолання.
Виклад основного матеріалу. Безробіття – це соціально-економічне явище, для
якого характерно незайнятість частини робочої сили (економічно активного
населення) у сфері економіки. Тобто у реальному житті безробіття виступає як
перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї [1].
Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані,
оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна
спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство –
персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку
безробітних. Створення в Україні цивілізованого ринку праці, який би дозволяв
громадянину оперативно знайти необхідну роботу з умовами праці, що відповідають
6
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вимогам безпеки й гігієни, з гідною заробітною платою, а роботодавцю – працівників
необхідної кваліфікації, можливе тільки за наявності ефективної системи
працевлаштування [2].
Зростання безробіття значною мірою відображає втрату виробничих
потужностей через військовий конфлікт на Донбасі.
В Україні (без урахування тимчасово окупованих територій Автономної
Республіки Крим і Севастополя) в лютому 2016 р. рівень безробіття склав 2%, як і
місяцем раніше. Було зареєстровано 523,4 тис. безробітних (проти 524,4 тис. місяцем
раніше), з них 421,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Серед міського
населення зареєстровано 304,3 тис. безробітних, серед сільського – 218,8 тис. При
цьому середній розмір допомоги на одного безробітного в лютому 2016 р. склав
1 тис. 206 грн., що на 46 грн. менше, ніж у січні [3].
Трансформаційні процеси в економіці Україні призвели до негативних
наслідків на ринку праці. Це насамперед проявилося в тому, що значна частка
працездатних не змогла знайти себе в нових умовах суспільного життя. Головною
рисою цього часу є процес перевищення пропозиції трудових ресурсів над попитом
(наявність вільних робочих місць).
Слід зазначити, що у І півріччі 2006 року кількість безробітного населення в
Україні складала 1419,4 тис. осіб, а рівень безробіття склав 6,4% [6]. Кількість
незайнятих громадян, які були зняті з обліку через самостійне працевлаштування та
інші причини у І півріччі 2006 р., порівняно з відповідним періодом 2015 року,
скоротилась на 31,4 тис. осіб, або на 7% та становила 418,8 тис. осіб. Зменшення
зазначеної категорії громадян спостерігалось у більшості регіонах України, найбільше
– у м. Києві (на 31,1%), Чернівецькій (на 18%) та Херсонській (17%) областях. Проте
у 7 регіонах було зафіксовано зростання кількості громадян, знятих з обліку з
наведених причин, зокрема, збільшення цієї категорії відбулося у м. Севастополі
(на 13%) та Миколаївській області (на 10,8%) [6].
За даними статистики, майже кожен четвертий громадянин України не має
достатніх умов для забезпечення потреб, необхідних для фізіологічного виживання.
Ці та інші обставини спричинили масовий виїзд українців закордон у пошуках роботи
та кращої долі.
На сьогоднішній день, на жаль, наша держава відома у світі як джерело
постачання дешевої робочої сили. Але трудову міграцію українців скоріше можна
назвати вимушеною, що є характерним для перехідного типу економіки. Вона
відчуває на собі достатньо вагомі обмежувачі:
 територіальні (географічне розташування країни);
 інституційні (обумовлені специфікою державного устрою);
 соціально-демографічні [5].
Важко навіть уявити, скільки б ще українців виїхало на заробітки, якби не
існувало ніяких обмежень на шляху вимушеної трудової міграції, адже згідно
соціологічних опитувань кожний третій економічно активний громадянин України
висловив бажання податися на заробітки до країн близького та далекого зарубіжжя.
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Так, за даними державної служби зайнятості, згідно інформації офіційних
посередників з працевлаштування, кількість громадян України, працевлаштованих за
кордоном у І півріччі 2006 року порівняно з І півріччям 2005 року, збільшилась на
7,4% і складала 29,4 тис. осіб.
Основними країнами офіційного працевлаштування є Кіпр, Греція, Ліберія,
Сполучене королівство. Серед країн СНД найбільш привабливою у забезпеченні
роботою є Російська Федерація. Офіційні посередники найбільш активно
працевлаштовують українських громадян на закордонні підприємства, які працюють
у сфері транспорту та зв’язку (87,8% від загальної кількості працевлаштованих),
будівництві (3,4%), рибному (4,2%) та сільському господарстві (1%). Як свідчать
офіційні дані, 83,2% працевлаштованих громадян України за кордоном на момент
виїзду ніде не працювали, в тому числі 0,7% вперше одержали роботу [6].
Аналіз літературних джерел [1; 2] дозволяє виділити такі основні причини
безробіття в Україні:
 нестабільність в країні спричинена військовими діями на Донбасі;
 пошук працівниками нових робочих місць, де вища заробітна плата,
змістовніша робота;
 зниження попиту на ряд професій;
 нерозвиненість приватного сектора і наявність тіньової економіки, які в разі
зняття адміністративних обмежень зможуть залучити значну частину непрацюючих;
 традиційно низький рівень зарплати і слабкість профспілок, які не можуть
домогтися підвищення загального рівня зарплати;
 незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили.
Таким чином, політика зайнятості має гарантувати соціальний захист
населення шляхом забезпечення належних умов життя, регулювання заробітної плати,
стимулювання нових місць і виплати допомоги безробітним тощо.
Звичайно, для найповнішого регулювання зайнятості необхідно вирішити
суперечності законодавчо-правового, економічного, організаційного та соціального
характеру.
Високий рівень регулювання зайнятості передбачає реформування
законодавчо-правової бази на основі Конституції України, ряду доповнень до Кодексу
законів про працю та Закону України «Про зайнятість населення», законодавчих і
нормативних документів, що регламентують сучасну політику зайнятості відповідно
до Конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці.
Економічні стимули фінансово-кредитного механізму слід застосовувати для
створення інвестиційного клімату та ефективного ринкового середовища. Але для
цього необхідно, щоб кошти Державного фонду сприяння зайнятості
використовували повністю, а в структурі витрат переважало фінансування затрат на
збереження ефективних робочих місць і створення додаткових, щоб надавали субсидії
для організації власного бізнесу, відшкодування витрат на професійне навчання,
перепідготовку, профорієнтацію тощо.
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Важливу роль у системі заходів щодо регулювання зайнятості відіграє механізм
пільгового оподаткування суб’єктів господарської діяльності, що дасть можливість
створити ефективні робочі місця, а отже і інформаційно-методичному та
організаційному забезпеченню ефективності зайнятості. При цьому слід враховувати:
 певну конкретну ситуацію, в якій здійснюватимуть процес регулювання
зайнятості, визначення основних напрямів досягнення поставленої мети і включення
їх до програм зайнятості щорічно відповідно до фінансових надходжень до
Державного фонду сприяння зайнятості;
 повну і всеохоплюючу санацію робочих місць, їхню перспективність;
 нормативно-методичну базу політики зайнятості, оцінка діяльності
регіональних програм сприяння зайнятості та державних служб зайнятості.
Висновки. Отже, впроваджуючи запропоновані вище заходи, найголовніший з
яких є стабілізація економіки, ми можемо досягнути зменшення рівня безробіття,
збільшення кількості працевлаштованого населення і, як наслідок, – загального
покращення економічної і соціальної ситуації у країні.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ
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Анотація.
Стаття
присвячена
дослідженню
основних
проблем
працевлаштування та соціального захисту молоді на ринку праці України. На основі
проведеного аналізу обґрунтовано основні напрями поліпшення державного
регулювання молодіжного сегменту національного ринку праці.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, трудова міграція,
трудовий потенціал, конкурентоспроможність, соціальний захист.
Abstract. The article is devoted to the research of the main problems of employment
and social protection of youth in the labor market of Ukraine. Based on the analysis, the
main directions of improvement of the state regulation of the youth segment of the national
labor market have been substantiated.
Keywords: labor market, employment, unemployment, labor migration, labor
potential, competitiveness, social protection.
Постановка проблеми. Працевлаштування молоді у сучасний період розбудови
держави в Україні є одним з найбільш актуальних питань. Більшість молодих людей,
особливо тих, хто закінчують вищі навчальні вузи, задумуються про майбутню
роботу. В першу чергу, після закінчення молоді люди стикаються з такою проблемою,
як відсутність досвіду, практичних навиків. По-друге, з приходом молодої людини в
ту чи іншу фірму його мало хто з працівників хоче навчати та передавати свій досвід.
Деякі студенти постійно відкладають свій вихід на ринок праці, продовжуючи
навчання, або шукають роботу низького рівня. Таким чином, між навчальними
закладами і роботодавцями має бути налагоджений кращий зв’язок.
Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання
безробіття та зниження рівня життя. Розвиток ринкової економіки в Україні, вимагає
активного формування ринку праці, забезпечення високого рівня зайнятості
економічно активної частини населення, а особливо молоді. Метою регулювання
зайнятості молоді є приведення її у відповідність з суспільними потребами у фахівцях
і потребою молодих людей у працевлаштуванні і реалізації свого творчого
потенціалу.
Метою даного наукового дослідження є аналіз процесу працевлаштування
молоді, а також основних напрямів покращення стану молодіжного безробіття в
Україні.
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Виклад основного матеріалу. Забезпечення зайнятості молоді на сьогодні
виступає одним із пріоритетних завдань розвитку держави. Лише з урахуванням
динаміки рівня її зайнятості можна розробляти соціально-економічні прогнози
розвитку країни на довготривалу перспективу. Адже саме молодь є найактивнішою
частиною працездатного населення. Згідно закону України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» молодими громадянами
вважаються громадяни України віком від 14 до 35 років. Молодь є специфічною
соціально-економічною групою населення, яка потребує додаткових заходів
підтримки на ринку праці. Через несвоєчасне влаштування на роботу безробітні
молоді люди втрачають свої професійні навички та кваліфікацію, що ще більше
ускладнює процес ефективного пошуку роботи. За статистикою найбільшу частку
безробітних складають молоді люди віком до 35 років [1].
Вагомий внесок у дослідження проблеми безробіття та працевлаштування
молоді зробили сучасні вітчизняні вчені: Д.Л. Богиня, О.А. Грішнова, Е.М. Лібанова.
Однак, ще багато аспектів цієї багатопланової і складної проблеми не з’ясовано. Це
стосується передусім діяльності молодіжних центрів зайнятості, механізмів реалізації
державної політики зайнятості молоді.
В Україні задекларована державна підтримка молоді, яка реалізується у
молодіжній політиці, що включає такі напрями як: створення законодавчої бази
державної молодіжної політики, проведення слухань у Верховній Раді України про
становище молоді та підготовка доповіді з цього питання Верховній Раді України та
Президентові України, створення структурних підрозділів, що займаються
проблемами молоді, в органах державної влади та управління всіх рівнів, створення
соціальних служб роботи з молоддю, реалізація цільових комплексних молодіжних
програм.
Однак, результативність цієї політики не позначається суттєво на зайнятості
молоді. Тому певна частина із вищенаведених напрямів державної політики не
реалізовується на практиці належним чином, оскільки більшість молодих громадян
України є не проінформованими про існування молодіжних програм й специфіку
функціонування молодіжних центрів зайнятості. Отже, насамперед необхідно
підвищити дієвість існуючих державних програм сприяння молодіжній зайнятості та
забезпечити реальне здійснення кожного програмного заходу молодіжної політики
України [2].
Для виявлення причин та наслідків молодіжного безробіття здійснимо аналіз
економічної активності молоді за віковими групами, зокрема:
 15-24 роки. На нашу думку, в цій групі доцільно виділити підкатегорію 15-18
років, основною особливістю якої є відсутність освіти та досвіду роботи. Тобто
молодь цього віку є беззахисною, найбільш вразливою та неконкурентоспроможною
на ринку праці і вона не може претендувати на престижну роботу. Підкатегорія
молоді 19-24 роки також має певні особливості, які слід враховувати при вирішенні
питань працевлаштування. Особи, що входять до неї, як правило, поєднують навчання
та роботу тому переважно зайняті неповний робочий день;
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 25-29 років. Молодь цієї категорії, як правило, вже має належну освіту та
досвід роботи від 3 до 5 років, тому є найбільш перспективною та
конкурентоспроможною на ринку праці;
 30-34 роки. Сюди входить найдосвідченіша молодь, оскільки вона має не
лише певний досвід роботи, життєвий досвід, а й досвід її пошуку. Тобто молодь цієї
категорії вже шукає найбільш підходящу роботу для себе, найчастіше з можливістю
професійного розвитку. З точки зору можливостей вибору щодо працевлаштування,
ця категорія є найбільш конкурентоспроможною на ринку праці [2].
Важливим чинником впливу на працевлаштування молоді має тип економіки
країни. В командно-адміністративній економіці всі випускники забезпечувались
роботою і мали пільги як молоді спеціалісти. Ринкова система господарювання не
гарантує зайнятості молоді на ринку праці. Створення нових підприємств могло б
зняти напруження на молодіжному ринку праці. Проте сучасна економічна база
підприємництва досить вузька, це, пов’язано з економічною ситуацією, що склалася в
країні, браком необхідних економічних знань, відсутністю стартового капіталу,
несприятливими умовами оподаткування.
Згідно ст. 14 закону України «Про зайнятість населення» молодь, яка закінчила
або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної
(невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення
навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу має додаткові гарантії у
сприянні працевлаштування. Відповідно до статті 19 цього ж закону студенти вищих
та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію
(кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»,
«молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на
наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за
професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від
навчання час [4].
Перше робоче місце молодого фахівця – це місце роботи молодих громадян
після закінчення будь-якого навчального закладу, або припинення навчання в ньому,
завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі
строкової військової служби, або альтернативної (невійськової) служби. Згідно з
положеннями Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні» держава через державну службу зайнятості забезпечує працездатній
молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років з наданням
дотації роботодавцю з дня прийняття молодих фахівців на роботу. Дворічний строк
першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого
громадянина до призову на строкову військову, або альтернативну (невійськову)
службу. Таким чином, держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими
громадянами право на працю [3].
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Висновки. Для вирішення проблем працевлаштування молоді необхідно вжити
заходів щодо поліпшення діяльності державних органів у напрямках забезпечення
зайнятості молоді, розробити та впровадити механізми фінансової та іншої підтримки
підприємств, установ, організації, які створюють нові робочі місця. Більше уваги
необхідно приділяти організації процесу працевлаштування молоді на рівні
навчальних закладів, органів місцевого самоврядування.
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ЩОДО МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
THE METHODS OF THE DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL STATE OF
THE BANK
Анотація. У статті визначено значення діагностики фінансового стану
банківської установи, розглядаються питання сутності і необхідності комплексної
діагностики фінансового стану банку. Розглянуто етапи проведення діагностики.
Визначено роль діагностики фінансового стану в оцінці рівня його розвитку та
фінансової безпеки.
Ключові слова: діагностика фінансового стану, фінансова безпека, фінансова
стійкість, ділова активність, ліквідність.
Abstract. In the article the diagnostic value of the financial condition of the banking
institution, addresses the nature and necessity of complex diagnosis financial condition. The
stages of diagnosis. The role of diagnosis in the evaluation of the financial condition of its
development and financial security.
Keywords: diagnosis financial condition, financial security, financial stability,
business activity, liquidity.
Постановка проблеми. Велику роль у сучасних економічних системах
відіграють банківські установи, оскільки впливають на функціонування фінансових
ринків, визначаючи кількість грошей в економіці, можливості та розміри інвестицій, і
як наслідок впливають на економічне зростання в державі. Створення потужної
системи антикризового управління у банках є запорукою передбачення та
нейтралізації ризиків, які призводить до неплатоспроможності банків. З огляду на
вище вказане виникає об’єктивна потреба в розробці практичного інструментарію
проведення діагностики фінансового стану банків, яка б дозволяла розрахувати рівень
ризику виникнення банківської кризи та, залежно від нього, прийняти рішення щодо
застосування антикризових інструментів, спрямованих на його мінімізацію.
Питанням дослідження комплексної оцінки діяльності банку займалися як
вітчизняні так і зарубіжні вчені, а саме: Афанасенко М.В, Батковський В.А.,
Гумен І.М., Готовчіков І.Ф., Коваленко В., Кузьменко Є.С., Матвієнко П.,
Микитчин І.І., Михайлюк Р., Незнамова А., Семенов С., Суворов А.В., Шелудько Н.,
Шеремет А., Юрчук О.М. та інші.
Інформаційну базу роботи склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних
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авторів, статистичні збірники, посібники, підручники, періодичні видання та ресурси
мережі Інтернет.
Метою дослідження є визначення сутності, етапів та напрямів проведення
діагностики фінансового стану банківської установи як інструменту визначення рівня
його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Аналіз діяльності банку є системою спеціальних
знань, необхідних для дослідження тенденцій його розвитку, науковим
обґрунтуванням планів і управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою
результатів, а також пошуком резервів підвищення ефективності фінансових
показників діяльності банку. Дослідження методик аналізу банківської діяльності
свідчить, що на сьогодні єдина система показників, які в узагальнюючому вигляді
характеризують їх фінансовий стан, остаточно ще не склалася. Кожний банк
використовує свої самостійно розроблені методики, що включають різні показники,
які часто суттєво різняться.
Більшість методик поєднує чотири групи показників, що дають можливість
оцінити фінансовий стан банку виходячи із:
 оцінки фінансової стійкості;
 оцінки ділової активності;
 оцінки ліквідності;
 оцінки ефективності управління.
Комплексна оцінка фінансового стану
комерційного банку

Аналіз якості
управління
пасивами

оцінка
фінансової
стійкості

Моделі управління
активами і пасивами
банку

оцінки
ділової
активності

оцінки
ліквідності

Аналіз якості
управління
активами

оцінки
ефективності
управління

Оцінка ефективності банківського
менеджменту

Рис. 1. Схема оцінки фінансового стану комерційного банку
Оціночні показники являють собою коефіцієнти, що розраховуються на основі
даних балансу комерційного банку та звіту про прибутки і збитки.
З метою встановлення реального фінансового стану банків Національний банк
України проводить оцінювання банків на базі розробленої ним рейтингової системи
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«CAMELS» та нерейтингової методики «Система оцінки ризиків» (СОР). Рейтингова
система «CAMELS» ґрунтується на міжнародній системі CAMEL, яка розроблена
експертами Sheshunhoff Bank (США) і впродовж багатьох років застосовується у
світовій практиці. СОР розроблена Національним банком України самостійно. Обидві
системи дають можливість НБУ оцінювати фінансовий стан та стабільність банків і
банківської системи, яке проводиться за результатами комплексних інспекційних
перевірок.
При виборі методики діагностики фінансового стану банку слід враховувати
мету та дотримуватися певного алгоритму, який включає наступні етапи.
На першому етапі визначається інформаційна база для проведення
дослідження. Ця інформація потрібна для вироблення рішень щодо змін в
оперативній або стратегічній діяльності банку.
На другому етапі серед показників, які характеризують діяльність банку,
визначаються ті, які систематизуються за функціональними складовими банку, а
також здійснюється їх розрахунок.
Показники фінансового стану банку мають входити до складу системи
показників, які характеризують умовну структуру. Слід використовувати дві групи
показників банку:
 яка характеризує фінансовий стан банку на певний час;
 яка характеризує сукупність чинників, котрі впливають на фінансовий стан
банку за певний період часу.
На третьому етапі нормативні (порогові) значення показників порівнюються з
фактичними чи плановими значеннями. Це один із найважливіших етапів, тому що
від правильності встановлених нормативних значень показників залежить значення
комплексного показника фінансової безпеки.
На четвертому етапі отримані під час розрахунку показники аналізуються в
динаміці за останні роки. Якщо фактичні чи прогнозовані показники не виходять
суттєво за межі порогових значень, то банк перебуває в зоні фінансової безпеки, у
протилежному випадку банк перебуватиме у зоні дії негативних факторів пливу, які
різнитимуться за ступенем інтенсивності. У цьому випадку необхідно
запроваджувати заходи щодо підвищення фінансової стійкості банку.
Також на даному етапі слід здійснити прогнозування рівня безпеки банку,
тобто передбачення подій (процесів) у фінансовій діяльності на майбутнє, а також
оцінку можливостей підтримання рівня фінансової безпеки банку на належному рівні.
При цьому основними завданнями, які вирішуватимуться завдяки прогнозуванню,
можуть бути:
 оцінка можливих шляхів розвитку діяльності банку у контексті забезпечення
безпеки банку;
 передбачення можливих шляхів розвитку внутрішніх і зовнішніх загроз
фінансовій безпеці банку та їхніх негативних наслідків;
 оцінка можливого рівня впливу позитивних і негативних чинників-процесів
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на майбутній розвиток банку у контексті забезпечення його фінансової безпеки;
 розробка прогнозних варіантів розвитку подій у забезпеченні фінансової
безпеки банку у зв’язку з провадженням в банку заходів.
Важливою складовою проведення діагностики фінансового стану є ретельне
вивчення звіту про фінансовий стан банку. Саме він містить основну інформацію для
проведення коефіцієнтного аналізу за будь-якою існуючою методикою.
На сьогодні достатньо ефективним методом діагностичних обстежень є
проведення стрес-тестування. Стрес-тестування починається з уточнення видів
ризику, які підлягають аналізу, і вибору відповідної моделі його реалізації. Загальний
механізм стрес-тестування повинен включати:
 ідентифікацію ризиків, які несуть найбільшу загрозу діяльності банку;
 розроблення сценарію;
 вибір моделі або методики, які б дали змогу коректно спрогнозувати наслідки
стресових сценаріїв для банку;
 кількісний аналіз – розрахунок наслідків реалізації стресових сценаріїв для
банку;
 аналіз отриманих результатів та, за потреби, прийняття відповідних заходів
для уникнення руйнівних наслідків стресового сценарію.
Крім зазначених існує безліч інших методик, які використовують банківські
установи, серед них є PATROL, SAAB, BAKIS. Ці рейтингові системи поєднують в
собі не тільки використання експертних даних та проведення коефіцієнтного аналізу,
а також враховують економіко-статистичні методи оцінки та використання багатьох
параметрів присвоєння рейтингу. Тому вони вважаються найбільш узагальнюючими.
Рейтингові методики оцінювання ефективності діяльності банків постійно
розвиваються і вдосконалюються разом із розвитком банківських систем, у методику
оцінки включаються нові фактори впливу і нові складові. Однак сьогодні, в умовах
фінансової нестабільності, постає питання про структурну перебудову методики
рейтингової оцінки, застосування нових методів та підходів щодо визначення ризиків.
Висновки. Отже, для кожного банку виступає життєво необхідним здійснювати
попереджувальні дії, спрямовані на підтримку належного рівня фінансової безпеки.
Використовуючи систему показників-індикаторів, банківський менеджмент повинен
діагностувати та прогнозувати наявні та потенційні загрози фінансовій безпеці та, у
разі необхідності, своєчасно вживати необхідні заходи. Діагностика фінансового
стану банку є комплексом послідовних дій, в межах яких оцінюються існуючі та
потенційні загрози існування та розвитку діяльності банку та може вважатися
необхідною аналітичною базою для ухвалення управлінських рішень, що дозволяють
попередити кризові ситуації у фінансово-економічній сфері.
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БІЗНЕС-МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
BUSINESS MODEL OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
LAND-TENURE
Анотація.
В
статті
розкрита
сутність
бізнес-моделі
розвитку
сільськогосподарського землекористування. Обґрунтована необхідність зосередження
зусиль на розробці схем використання землі територій місцевих рад. Розкриті
принципи державної земельної політики. Наголошено на необхідності визначення
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нормативної грошової оцінки сільгоспугідь з врахуванням рентоутворюючих
факторів в залежності від доходу із застосуванням матеріалів бонітування грунтів та
їх розташування в залежності від рівня забезпечення ринковою інфраструктурою.
Ключові слова: бізнес-модель, сільськогосподарське землекористування,
схеми використання землі, етапи розробки бізнес-моделі, державна земельна
політика, грошова оцінка сільгоспугідь.
Abstract. In the article the exposed essence off business model of development of
agricultural land-tenure. A reason able necessity of concentration of efforts is on
development of charts of the use of earth of local advices. Exposed principles of the public
landed policy. It is marked necessity of determination of normative money estimation of
farm lands taking into account rent factors depending on a profit with application of
materials of bonitet of soil and their location depending on the level of providing a market
infrastructure.
Keywords: business model, agricultural land-tenure, charts of the use of earth, stages
of developments of business model, public landed policy, money estimation of agricultural
lands.
Постановка проблеми. Стратегія розвитку землекористування безпосередньо
пов’язана з необхідністю формування сучасної його моделі з використанням
інноваційних чинників функціонування еколого-економічної та соціальної політики
використання та охорони незамінного матеріального багатства – землі.
В умовах ринкової економіки, за існування різних форм власності на землю,
теоретичні
та
методологічні
основи
розвитку
сільськогосподарського
землекористування не є достатньо дослідженими у фокусі інноваційної бізнес моделі
їх функціонування. У цьому зв’язку не підлягає сумніву необхідність формування
інноваційних орієнтирів у землекористуванні. Це зумовлено тим, що і досі не
створено інфраструктури цивілізованого обігу земель, не вживаються необхідні
заходи щодо ведення ефективної політики раціонального землекористування,
впродовж тривалого часу використання землі здійснюється переважно без чітко
окресленого еколого-економічного та соціального обґрунтування. У зв’язку з цим
існує нагальна необхідність вирішення питань, пов’язаних із запровадженням бізнесмоделі розвитку землекористування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переорієнтація на інноваційний
вектор розвитку сільськогосподарського землекористування в основному окреслилася
в останні роки незалежності України. Це яскраво простежується у наукових
публікаціях таких вітчизняних вчених як В.В. Горлачук [1], О.І. Котикова [2],
А.Я. Сохнич [3], А.М. Третяк [4], О.С. Дорош [5], А.Г. Мартин [6] та багатьох інших.
Так, наприклад, у наукових статтях В.В. Горлачука [3] простежується думка,
що подальший розвиток земельної політики необхідно розглядати відповідно до
стратегії його розвитку, яка включає збільшення внеску науки і техніки у розвиток
економіки землекористування, забезпечення прогресивних перетворень у сфері
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матеріального виробництва, підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської
продукції на світовому ринку, зміцнення екологобезпеки землекористування та
збереження і розвиток сформованих наукових шкіл тощо.
У працях О.І. Котикової [2] наголошується, інноваційна модель розвитку
сільськогосподарського землекористування включає принципи землекористування,
форми та методи (типи та підтипи землекористування) використання землі,
інструменти та засоби управління формуванням сільськогосподарського
землекористування на інноваційних засадах.
В дослідженнях А.М. Третяка [4, с. 60] акцентується увага на тому, що
інноваційні аспекти розвитку земельної політики мають першорядне значення для
забезпечення стійкого розвитку сільських територій, раціонального управління,
добробуту населення та економічних можливостей сільських і міських жителів, а
також – для подолання бідності.
Наукові праці А.Я. Сохнича [3] присвячені дослідженню науково-методичних
основ та розробці практичних рекомендацій щодо формування механізмів
перспективного сільського господарського землекористування в період економічних
трансформацій.
Але не зважаючи на значну кількість праць цих авторів, і досі залишається
багато не розв’язаних проблем, які б розкривали теоретико-методологічні аспекти
формування бізнес-моделі сільськогосподарського землекористування.
Формулювання цілей статті. Тому саме цій проблемі присвячена дана стаття,
метою якої є узагальнення та поглиблення теоретичних аспектів впровадження
бізнес-моделі землекористування на селі.
Виклад основного матеріалу. У контексті формування ефективного
сільськогосподарського землекористування важливе місце належить веденню такого
рівня господарювання, коли підвищиться загальний рівень добробуту населення на
селі, збільшаться обсяги виробництва та доходів аграріїв, коли підвищення
продуктивності праці буде здійснюватись безпечним для довкілля способом.
Зазначене може бути досягнуто впровадженню дієвої бізнес-моделі розвитку
землекористування на селі.
Поняття бізнес моделі запровадив видатний економіст Йозеф Шумпетер [7].
Згідно з його твердженнями, існують два основні підходи до бізнес-моделей:
традиційний та інноваційний. Відповідно до традиційного підходу традиційною є
бізнес-модель, яка відповідає визначенню бізнесу як технології. Відповідно до цієї
моделі, бізнес зводиться до виконання таких основних функцій, як ведення фінансів,
маркетинг, управління кадрами та матеріально-технічне постачання, що
передбачають зв’язки із зовнішнім середовищем. Ці блоки утворюють безпосереднє
середовище діяльності, тобто мікрорівень.
Інноваційний підхід до ведення бізнесу охоплює діяльність на макрорівні, що
складається з економічної, політичної, соціально-культурної та інших сфер.
Результати моделі при цьому підході є похідними не від функцій бізнесу, а від
ступеня реалізації можливостей, які дає його навколишнє середовище.
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В наукових працях Р. Аміта та К. Зотта [8] простежується думка, що бізнесмодель – це опис змісту, структури і операцій шляхом використання бізнесможливостей.
В роботі П. Тіммерса [9] бізнес-модель трактується як сукупність продуктів,
послуг та інформаційних потоків, що включає опис учасників, їх ролей, потенційних
та джерел отримання прибутку.
Д. Тіс [10] зазначає, що бізнес-модель формує логіку та чинники, що
стимулюють пропозицію цінності для клієнта, структуру прибутків і витрат для
підприємств.
М. Морріс [11] вважає, що за допомогою бізнес-моделі відображується
сукупність взаємопов’язаних змінних рішень, що формують стратегію підприємства
та його економічну характеристику для створення життєздатних переваг для компаній
на певних ринках.
А. Афуа [12] трактує бізнес-модель як комплекс дій, методів і часу для їхньої
реалізації, які покликані створити найвищу вартість для клієнта.
Відповідно до цих підходів до ведення бізнесу, можна зазначити, що бізнес – це
передусім творча діяльність щодо можливостей зовнішнього середовища формувати
потенціал підприємницького успіху та методів їх реалізації у практичній діяльності.
Вважаємо, що в сільськогосподарському землекористування бізнес-модель має
бізнес-модель розвитку сільськогосподарського землекористування – це такий спосіб
створення вартості (ведення бізнесу) при здійсненні господарської діяльності на селі,
що дозволяє відкрити нові можливості до залучення сільського населення у процес
виробництва та забезпечує доступ всіх верств населення до економічних вигод від
зростання прибутковості та диверсифікації господарської діяльності.
На підставі зазначеного вище пропонується зосередження зусиль на розробці
схем використання землі територій місцевих рад, у рамках яких будуть розроблятися
проекти контурно-меліоративної організації території для кожного суб’єкта
господарювання на землі, що позитивно впливе на якість та ефективність аграрного
виробництва.
Особливістю таких схем буде те, що в них буде простежуватись цілісність
стратегії використання земель на території місцевих рад, будуть виявлені
невизначеності та ризики передбачуваних і непередбачуваних подій у
землекористуванні [13].
Такі схеми використання землі територій місцевих рад стануть основною
стратегією для активізації розвитку сільськогосподарського землекористування,
сільських територій, мають велике значення для цілей аграрної політики, форм і
розвитку її реалізації та ін.
Методологічні та організаційні питання згадуваних схем повинні базуватись на
таких принципах, які справляють визначальний характер на його ефективність
землекористування.
Так, принцип адаптації процесу управління земельними ресурсами до
особливостей виробничих відносин полягає в організації такого управлінського
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впливу на земельну ділянку, який передбачає ефективне її використання у
відповідності до потреб суб’єкта господарювання згідно з чинним законодавством,
що дозволяє досягти сталого гармонійного розвитку землекористування, сприятиме
переоцінці економічних інтересів землекористувачів до вимог екологічної безпеки.
Принцип оптимальності дозволить використовувати землю, виходячи з її
якісної оцінки та економічної доцільності, створить оптимальні умови для суттєвого
збільшення земельно-ресурсного потенціалу, перетворить її на самостійний фактор
економічного зростання.
Принцип об’єктивності передбачає достовірність процесу державного
регулювання землекористуванням, точну та достовірну інформацію, яка відповідає
реальній дійсності. Цей принцип спрямований на забезпечення збалансованості
земельних ресурсів з потребами регіону.
Принцип регіоналізму враховує регіональні відмінності процесу управління
земельними ресурсами. Важливе значення має інформація про напрямки розвитку
територій, які дозволяють адаптувати інтереси регіонів і держави.
Принцип відкритості та прозорості має передбачати те, що всі дії повинні бути
зрозумілими, а інформація має бути колегіальною, тобто рішення не приймаються
одноосібно, а комплексно.
Треба зазначити, що запропоновані принципи державної земельної політики
повинні доповнювати один одного та розглядатись комплексно.
Крім перерахованих вище принципів слід звернути увагу ще на один особливий
носій конкурентоспроможності землекористування – нормативну грошову оцінку
земель, яка розкриває закономірності її впливу на соціально-економічний розвиток
землекористування та ступінь соціально-економічного прогресу; вона є мірилом
капіталу у системі ціноутворення сільськогосподарської продукції, є засобом
фіскальної політики і виступає в ролі об’єкта інвестування в аграрний сектор.
Функціональне призначення нормативної ціни визначається, насамперед, для
диференційованого підходу до розрахунку ставок земельного податку, служить
підставою для визначення орендної плати за землю, вона необхідна для забезпечення
економічного регулювання купівлі-продажу землі, отримання банківського кредиту
під заставу земельних ділянок, встановлення страхових платежів та ін. Нормативна
ціна виражає якість і місце розміщення відповідної ділянки землі, виходячи із
капіталізованого рентного доходу. Власне, одним з головних факторів, що
визначають рентний доход і нормативну ціну землі є продуктивність землі при інших
рівних умовах. Тому конкурентна політика повинна ґрунтуватися на розмірі
земельної ренти, як об’єктивного явища, яка справляє безпосередній вплив на
ефективність сільськогосподарського землекористування і прискорення науковотехнічного прогресу. Зібрана таким чином інформація про нормативну ціну землі є
вирішальною підставою чіткого визначення конкурентних переваг тієї чи іншої
земельної ділянки, що адекватно відображає її продуктивні сили.
Слід зазначити, що специфіка визначення нормативної ціни, пов’язана з
урядовими програмами 90-х років минулого століття, коли в основу її визначення
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було покладено матеріали економічної оцінки землі та показники рентного доходу з
виробництва зернових культур. Але в нових ринкових умовах господарювання
визначення нормативної ціни землі на основі матеріалів економічної оцінки землі
позбавлено практичної реалізації.
Таким чином, в основу її визначення потрібно було покласти рентоутворюючі
фактори в залежності від доходу, який можна отримати за умов раціонального
використання кількісних та якісних характеристик сільськогосподарських угідь в
залежності
від
розміщення
вказаних
земель
у
розрізі
природносільськогосподарського районування України, із застосуванням матеріалів
бонітування грунтів, а також їх відносного розташування в залежності від рівня
забезпечення ринковою інфраструктурою.
Відтак, можна стверджувати, що український аграрний сектор має великі
експортні можливості у країни Європейського Союзу. Це фактично єдина галузь
вітчизняної економіки, яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
Перспективними напрямами формування експортно-орієнтованого аграрного
виробництва є поглиблення ступеня переробки аграрної продукції, підвищення її
якості задля відповідності європейським стандартам, створення умов для загального
зростання виробництва сільськогосподарської продукції, удосконалення структури
експорту, активізації регулюючої ролі держави спрямованої на підтримку
вітчизняного експорту.
При
цьому
головне
призначення
бізнес-моделі
розвитку
сільськогосподарського землекористування – дати цілісну картину конкретного чи то
землекористування, чи то аграрного підприємства, узгодити різні точки зору на
функціонування аграрного бізнесу. Відтак, ключовими елементами, бізнес-моделі
землекористування, що визначають її зміст, є:
 цінність робіт та послуг, що пропонує агропідприємство для зовнішніх
користувачів;
 можливі постачальники сировини та матеріалів, що необхідні для ведення
бізнесу на селі (невистачаючий посадковий матеріал, добрива та ін.);
 активи, що продукує сільгосппідприємство для створення ціннісних послуг та
життєзабезпечення як власної громади, так і зовнішніх користувачів;
 фінансова модель громади села, що визначає як структуру її витрат, так і
способи отримання прибутку.
Відтак, основними завданнями бізнес-моделі сільськогосподарського
землекористування є наступні:
 отримання цілісної картини життєдіяльності господарства, узгодження різних
точок зору на мінливий бізнес, що постійно розвивається;
 здійснення мобілізації капіталів за рахунок інвесторів чи кредиторів,
накопичення доходів від продажу та їх використання в поточній діяльності
підприємства;
 забезпечення скорочення витрат на виробництво і підвищення рівня якості та
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сервісу;
 розробка пакета бізнес-плану за кожним із сегментів ринку сільських
територій, що дозволить практично втілити комплексну еколого-економічну та
соціальну стратегію розвитку землекористування, в рамках якої будуть вирішуватись
питання організації використання землі на засадах прибутковості;
 координація зусиль органів місцевої влади, суб’єктів господарювання на
землі, малого і середнього бізнесу, інвесторів, науково-технічних центрів задля
виробництва конкурентоздатної продукції і виходу на вітчизняний та світовий ринки.
Отже, можна зазначити, що в сільськогосподарському землекористуванні в
рамках бізнес-моделі відображаються всі об’єкти, принципи, процеси, правила
виконання операцій, існуюча стратегія розвитку, а також критерії оцінки
ефективності функціонування землекористування (рис. 1).
Слід зазначити, що бізнес-моделі розвитку сільськогосподарського
землекористування доцільно переходити поетапно. Так, на першому етапі необхідно
створити такі умови, які б дозволили позитивно сприйняти аграрні трансформації
сільським населенням. З урахування цього, у регіонах країни необхідно запровадити
такі пілотні проекти, які забезпечать можливості для більш широкого доступу
сільського населення до вигод в агровиробництві. З урахуванням вище зазначеного,
сільським громадам необхідно переорієнтуватися на фінансування пілотних проектів,
щоб дозволило реалізовувати цілі сільського розвитку на базі громад.
На другому етапі доцільним є поширення успішного досвіду в рамках реалізації
пілотних проектів, розробки програм, проектів та перспективних бізнес-моделей
розвитку сільськогосподарського землекористування, що створить умови для
формування організаційної структури управління землекористуванням. Крім того,
вдосконалюватиметься система консультаційної підтримки сільських громад.
На третьому етапі слід здійснити перехід до диверсифікованого розвитку
сільських новостворених громад та завершити становлення бізнес-моделі розвитку
безпосередньо і самого села, сформувати систему рівного партнерства між такими
учасниками бізнесу в сільській місцевості, як держава, інститути громадянського
суспільства на селі та безпосередньо землевласники та землекористувачі.
На третьому етапі слід здійснити перехід до диверсифікованого розвитку
сільських новостворених громад та завершити становлення бізнес-моделі розвитку
безпосередньо і самого села, сформувати систему рівного партнерства між такими
учасниками бізнесу в сільській місцевості, як держава, інститути громадянського
суспільства на селі та безпосередньо землевласники та землекористувачі.
З урахуванням вищевикладеного можна стверджувати, що вітчизняна модель
розвитку сільськогосподарського землекористування потребує всебічної модернізації,
здійснюваної на соціально-еколого-економічних засадах. Відтак, модернізація має
здійснюватись з урахуванням оновлення матеріально-технічних засобів, гармонізації
розподільчих відносин та супроводжуватись реалізацією та нарощуванням творчого
потенціалу людей, які беруть участь у сільськогосподарському виробництві, що
призводить до збільшення його загальної результативності.
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Функціонування у рамках бізнес-моделі
Вертикально та горизонтально інтегровані структури –
переробні підприємства; елеватори; транспортні організації;
торговельні організації; наукові установи.

Збільшення
доходності

Мінімізація
витрат на основі
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ресурсоощадних
технологій
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землеохоронних
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Ефективне
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Сільськогосподарське землекористування

Рис. 1. Структура бізнес-моделі розвитку сільськогосподарського
землекористування
Джерело: Складено автором.
Кінцевою метою впровадження бізнес-моделі сільськогосподарського
землекористування має стати забезпечення доступу всіх верств сільського населення
до економічних вигод від зростання прибутковості та диверсифікації господарської
діяльності, що дасть можливість створити міцну взаємодію всіх суб’єктів
виробництва матеріальних благ і послуг на території господарств з метою адаптації
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навколишнього середовища до задоволення потреб селян. Такий підхід відкриває нові
можливості до повноцінного залучення сільського населення у процес
агровиробництва, до подолання диспропорцій у ньому та збалансування на цій основі
його структури.
Отже, бізнес-модель розвитку сільськогосподарського землекористування
дозволить створити умови для зростання загального рівня продуктивності аграрного
сектору на засадах сталості при гармонійному поєднанні різних галузей сільського
господарства і типів господарств, що відкриє нові можливості для раціонального
використання земельно-ресурсного потенціалу та створить умови рівного доступу
інновацій у сфері агробізнесу, фінансів та ринкової інфраструктури.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Підсумовуючи
вищевикладене, можна зробити висновок, що бізнес-модель розвитку
землекористування має забезпечити доступ всіх верств сільського населення до
економічних вигод від зростання прибутковості та диверсифікації господарської
діяльності, що дозволить відкрити нові можливості до повноцінного залучення
сільського населення у процес агровиробництва.
Крім того, зосередження зусиль на розробці схем використання землі територій
місцевих рад дозволить розробляти проекти контурно-меліоративної організації
території для кожного суб’єкта господарювання на землі в межах територіальної
громади.
Стратегічні орієнтири розвитку сільськогосподарського землекористування
мають базуватись на дотриманні таких принципів як принцип адаптації процесу
управління земельними ресурсами до особливостей виробничих відносин, принципи
оптимальності та регіоналізму, принцип відкритості та прозорості.
Для забезпечення ефективного функціонування бізнес-моделі розвитку
сільськогосподарського землекористування в основу визначення нормативної
грошової оцінки сільгоспугідь потрібно було покласти рентоутворюючі фактори в
залежності від доходу із застосуванням матеріалів бонітування грунтів, а також їх
відносного розташування в залежності від рівня забезпечення ринковою
інфраструктурою.
Бізнес-моделі розвитку сільськогосподарського землекористування дозволять
забезпечити виробництво привабливих видів продукції, залучити реального інвестора
та прогнозувати бізнес на основі форсайт методів.
Функціонування
бізнес-моделей
в
рамках
сільськогосподарських
землекористувань сприятиме ефективному використанню наявного виробничоресурсного потенціалу, передбаченню системи природо- та землеохоронних заходів,
оптимізації структури посівних площ, мінімізації витрат на основі використання
ресурсоощадних технологій та збільшенню доходності суб’єктів господарювання на
землі.
Перспективи подальших досліджень мають базуватись на висвітленні стратегії
розвитку сільськогосподарського землекористування на засадах корпоративної форми
організації виробництва на селі.
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ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ ЯК ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ
HOUSING SUBSIDIUM AS STATE SUPPORTIMPOVERISHED FAMILIES
Анотація. Дана стаття направлена на розкриття актуального на сьогодення
питання субсидій малозабезпеченим сім’ям. Розглянуто основні поняття та підстави
надання житлових субсидій незахищеним верствам населення, а саме
малозабезпеченим сім’ям. Досліджено правовий механізм нарахування субсидій
малозабезпеченим сім’ям.
Ключові слова: малозабезпечена сім’я, державна підтримка, пільга, субсидія,
житлово-комунальні послуги, межа малозабезпеченості.
Abstract. This article is aimed at the disclosure of a topical issue of subsidies to
impoverished families. The basic concepts and grounds for providing housing subsidies to
vulnerable groups of the population, namely impoverished families, are considered. The
legal mechanism of the calculation of subsidies to low-income families is researched.
Keywords: impoverished family, state support, privilege, subsidy, housing and
communal services, the limit of low income.
В останній час в Україні спостерігається ситуація, за якої з кожним роком
знижується рівень життя населення. В першу чергу, це пов’язане з низьким рівнем
оплати праці. Українське суспільство характеризується значною диференціацією
населення за рівнем матеріального забезпечення різних груп та верств (майже
2/3 населення мають доходи нижчі середнього рівня). Державна політика у сфері
соціального захисту населення неможлива без підтримки життя, здоров’я та
працездатності найбільш матеріально-незахищених категорій громадян, а саме
малозабезпечених.
Проблема реалізації соціального забезпечення громадян, які опинилися в
складних життєвих обставинах, завжди була в центрі уваги. Зокрема, це питання у
свїх роботах висвітлювали українські вчені: Пилипенко П.Д., Бурак В.Я, Бойко М.Д.,
Ярошенко І.С., Головатий М.Ф., Гансова Е.А. та багато інших.
Мета дослідження: визначити основні поняття малозабезпеченості та
малозабезпечених сімей; розкрити поняття субсидій та її використання.
Відповідно до мети було визначено такі завдання:
 визначити та вивчити основні поняття малозабезпечена сім’я, межа
малозабезпеченості;
 розкрити поняття субсидії, житлово-комунальних послуг;
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 з’ясувати на яких підставах та у якому порядку надається житлова субсидія
малозабезпеченим сім’ям.
Виклад основного матеріалу. Соціальний захист населення має велике значення
для розвитку українського суспільства, адже турбота про малозабезпечених громадян
та сімей необхідна для досягнення рівноправності між різними верствами, що і є
ознакою демократії. Субсидія дуже необхідна на теперішній час, так як
малозабезпечені сім’ї не мають змоги оплатити житлово-комунальні послуги.
Межа малозабезпеченості – це величина середньодушового сукупного доходу,
який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на
мінімальному рівні, встановленому законодавством.
Межа малозабезпеченості формується на основі нормативно-статистичного
методу. Нормативним методом формується набір продовольчих товарів, який
визначається відповідно до соціальних норм споживання для осіб непрацездатного
віку, що розробляються науковими установами і організаціями відповідного профілю.
Вартість непродовольчих товарів і послуг та вартість утримання житла визначаються
відповідно до фактичних витрат сімей з низькими доходами згідно з положенням,
затвердженим Кабінетом Міністрів України. Вартість непродовольчих товарів не
може становити менше п’ятнадцяти відсотків вартості продуктового набору [4].
Малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин
має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для
сім’ї [2].
Найчастіше малозабезпеченими стають: багатодітні сім’ї, батьки чи матеріодиначки тощо.
Законодавством України родинам із невисокими доходами надається
можливість отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
пільг та житлових субсидій на загальних підставах.
Субсидія – це щомісячна державна соціальна допомога на оплату житловокомунальних послуг малозабезпеченим сім’ям, яка призначається адресно та в
безготівковій формі. Також субсидія призначається один раз на рік готівкою на
придбання скрапленого газу та твердого побутового палива. Тобто субсидія становить
свого роду знижку, яка розраховується, як різниця між розміром плати за комунальні
послуги в межах соціальних норм та відповідним процентом доходів зареєстрованих
членів домогосподарства [1].
Порядок надання населенню субсидій регулюється відповідно до Положенням
про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. №848.
Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житловокомунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг
визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.
Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності,
29

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017

спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і
нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд
відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Вироблення та виконання житлово-комунальних послуг регламентуються
стандартами, нормативами, нормами і правилами, які встановлюють комплекс
якісних та кількісних показників і вимог, з урахуванням соціальних, економічних,
природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів.
Комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на
задоволення потреби фізичної чи юридичної особи в забезпеченні: холодною та
гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також
вивезення побутових відходів у порядку, установленому законодавством [3].
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону,
але не більше ніж на 12 місяців.
Оскільки згідно з Положенням опалювальний сезон закінчується 30 квітня, то
субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, які будуть призначатися у травні
2016 року – квітні 2017 року (у тому числі на наступний період без звернення
громадян), будуть призначені до квітня 2017 року включно.
Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та
скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік. Постановою
скасовано норму стосовно призначення субсидії на придбання твердого палива і
скрапленого газу на наступний період без звернення громадян. У зв’язку з цим, якщо
субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які отримували
субсидію у 2015 році, не призначена на 2016 рік до набрання чинності постанови, для
її призначення має бути подана заява і декларація. При цьому субсидія на оплату
житлово-комунальних послуг розраховується з січня 2016 року.
За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається по місяць, в
якому завершується термін дії договору найму (оренди). Призначення субсидії на
наступний період здійснюється на підставі заяви і декларації.
Передбачено можливість подати заяву і декларацію для призначення субсидії в
електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового
підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис
громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник
не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, потрібно подавати нові заяву і
декларацію [1].
Висновки. Визначено поняття межа малозабезпеченості, вивчено та в повному
обсязі розкрито поняття малозабезпечених сімей.
Розкрито поняття житлово-комунальних послуг та субсидії, а саме:
Субсидія – це щомісячна державна соціальна допомога на оплату житловокомунальних послуг малозабезпеченим сім’ям, яка призначається адресно та в
безготівковій формі.
З’ясовано, що житлова субсидія має право на існування у сфері
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малозабезпеченості, так як вона надається громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах на загальних підставах.
Отже, можна зробити загальний висновок, що житлова субсидія дійсно є
великою державною підтримкою малозабезпечених сімей. Так як на сьогодення
рахунки за плату житлово-комунальних послуг є досить великими, що для осіб у яких
скалося складне життєве становище, стають недосяжними. Держава гарантує свій
державно-правовий захист у формі пільги на оплату комунальних послуг в Постанові
Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», тим самим
компенсуючи частину витрат за використані малозабезпеченими сім’ями рахунки за
плату комунальних послуг.
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
MORTGAGE LENDING IN UKRAINE
Анотація. Розглянуто сучасний стан іпотечного кредитування в сформованих
соціально-економічних умовах, позитивні та негативні сторони іпотечного кредиту,
вплив іпотечного кредитування на розвиток сектора житлового будівництва й
економіки України в цілому.
Ключові слова: іпотека, кредит, іпотечне кредитування, нерухоме майно.
Abstract. The current state of mortgage lending in the current social and economic
conditions, the positive and negative aspects of the mortgage loan, the impact of mortgage
lending on the development of the housing construction sector and the economy of Ukraine
as a whole are considered.
Keywords: mortgage, loan, mortgage lending, reale state.
Постановка проблеми. Однією з найбільш нагальних проблем сучасного
суспільства була та залишається житлова проблема. Брак житла впливає на всі сфери
життя громадян – соціальну, професійну, особисту, сімейне життя. Найбільш
ефективним вирішенням питання сьогодні є оформлення іпотеки. Цей метод
кредитування став справжнім порятунком для більшості малозабезпечених і молодих
сімей, які не в змозі дозволити собі повну вартість квартири або кімнати. Крім того,
ціни на житло в країні не дуже демократичні, а постійні фінансові та економічні
кризи не дають можливості населенню скласти певний капітал для покупки такого
необхідного житла. Тому важливо вдосконалювати та розвивати систему іпотечного
кредитування, яка може дати шанс всім бажаючим придбати необхідні квадратні
метри для проживання.
Аналіз останніх публікацій. Питанням визначення проблем та перспектив
розвитку іпотечного кредитування займалось багато вітчизняних та зарубіжних
дослідників, а саме Б. Батлер, І. Бернард, Ф. Мишкін, Р. Міллер, Т.П. Каблук,
М.Я. Дем’яненко, М.М. Федорова, О.І. Костюкевич, Я.М. Шалімова, О.В. Жук,
О.П. Ніверська, І.В. Пастернак, О.Т. Євтух, О.О. Холява та інші [3; 5]. Проте низка
важливих питань розвитку іпотечного кредитування залишаються не розглянутими.
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Метою дослідження є аналіз іпотечного кредитування в Україні, особливості
його становлення та тенденції розвитку.
Виклад основного матеріалу. Нерухомість – одна з найефективніших форм
інвестування. В умовах економічної невизначеності, різних політичних чинників або
проблеми стабілізації економічного курсу вкладення коштів в житло або комерційну
нерухомість стало справжньою панацеєю від втрати капіталу. Квартира або будинок
перетворилися в більш надійний фінансово-інвестиційний інструмент, ніж фондова
біржа, облігації та цінні папери. Це пояснює стабільне зростання іпотечного ринку
України і кількості видаваних іпотечних кредитів.
Термін «іпотека» найчастіше асоціюється з ринком нерухомості. Таким чином,
виникає питання про те, який вплив надає іпотечне кредитування на розвиток даного
ринку.
Термін «іпотека» походить від грецького слова hypotheke, що означає застава,
заклад. Іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що
залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель
має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед
іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом «Про
іпотеку» [2].
Необхідно відрізняти іпотечний кредит від власне кредиту. Під кредитом
мається на увазі надання в борг грошей або товарів на умовах повернення і, як
правило, зі сплатою відсотка.
Іпотечне кредитування – правовідносини, що виникають з приводу набуття
права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами [1].
Предметом іпотеки може бути нерухоме майно житлового призначення, яке
знаходиться на території України, за тимчасовим виключенням території АР Крим,
міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.
Не можуть бути предметом іпотеки об’єкти нерухомості житлового
призначення фондів житла для тимчасового призначення, жилі квартири та будинки,
що є об’єктами права державної чи комунальної власності, об’єкти незавершеного
будівництва та квартири на них.
Погашення іпотечного кредиту та відсотків за його користування може
здійснюватися щомісячно ануїтетними платежами або сплатою суми основного боргу
рівномірними частинами з нарахуванням відсотків на залишок основного боргу.
Відсоткова ставка кредитування за іпотечним кредитом встановлюється
банком-партнером Державної іпотечної установи (ДІУ) з урахуванням ставки
рефінансування ДІУ іпотечного кредиту. Перевага при розгляді ДІУ пропозицій
банків, укладанні угод по рефінансуванню іпотечних кредитів надається тим банкам,
які дотримуються рекомендованої ДІУ ставки кредитування.
Рекомендована ДІУ банкам-партнерам ставка за іпотечним кредитом – не вище
18% річних та має перевищувати розмір діючої ставки рефінансування ДІУ іпотечних
кредитів – 15,3% річних [7].
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Іпотечний кредит має свої позитивні і негативні сторони.
Однією з основних переваг такого кредитування є можливість придбати бажану
нерухомість в досить короткий проміжок часу. Наступними позитивними сторонами
є: дострокове погашення кредиту, що передбачено в більшості іпотечних програм;
фіксована процентна ставка, яка не підвищується через інфляцію; тривалий термін
кредитування робить платежі не дуже обтяжливими для сімейного бюджету.
Проте у іпотечного кредитування є і безліч негативних сторін. Головною
проблемою такого кредитування є переплата за придбану нерухомість, яка іноді
досягає 100% вартості, що розраховується виходячи з процентної ставки по кредиту
та витрат на страхування ризиків. Так само є витрати, пов’язані з оформленням
іпотеки: процедура оцінки, нотаріальне оформлення угоди, реєстрація нерухомості.
Важливо зауважити, що суми кредиту обмежені і залежать від доходів
позичальника, від величини початкового внеску, а так само багато банків
встановлюють додаткові вимоги до позичальника: наявність реєстрації, надання
поручителів і т. п.
Але, не дивлячись на велику кількість мінусів, іпотечне кредитування для
багатьох громадян стає єдиним шансом для придбання власного житла.
В умовах сучасних економічних проблем можуть виникнути труднощі,
пов’язані з отриманням іпотечного житла. До таких проблем відносяться:
1. Інфляційні проблеми іпотечного кредитування в Україні.
Останнім часом в країні немає стабільності в економіці. При цьому у банків і
кредитно-фінансових організацій на тлі інфляції виникають дві проблеми, пов’язані з
недовірою громадян до зберігання грошей у банку, зниження попиту на
кредитування. Отже, іпотечний кредит призначений не для всіх верств населення, а
тільки для тих громадян, які мають стабільну роботу і достаток. А кількість таких
людей серед тих, хто потребують житла становить близько 1%.
2. Проблеми іпотечного кредитування, викликані нестабільною економічною
ситуацією.
Так як іпотечний кредит в середньому надається терміном на 10-20 років, банки
вимагають певні гарантії, що стосуються впевненості виплат позики на тривалий час.
Це пов’язано з тим, що доходи громадян то знижуються, то підвищуються і немає
ніяких гарантій на стабільність виплат позики. У результаті чого іпотечний
довгостроковий кредит незмінно пов’язаний з певними ризиками. Банк для того, щоб
себе убезпечити і компенсувати можливі втрати, збільшує ставки на кредит.
3. Проблеми іпотечного кредитування, пов’язані з монополізацією ринку
кредитування.
Так як в країні не дуже багато компаній, що займаються будівництвом
будинків, керівники будівельних компаній встановлюють високі ціни на житлову
площу з метою отримати більший прибуток. При цьому люди, яким необхідно житло
страждають від того, що не можуть собі дозволити купити його через високі ціни.
Банки, які надають кредит також залежать від цін, які встановлюють будівельні
компанії. Рішення такої проблеми можливо в тому випадку, якщо знизяться ціни на
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первинному ринку, внаслідок виникнення конкуренції. Також можна створювати
пільгові умови, при яких іпотечний кредит стане більш бажаним на ринку
нерухомості.
4. Проблеми, пов’язані з державними програмами допомоги і альтернативними
вкладеннями коштів.
Вкладники намагаються зберігати грошові кошти на депозитах не більш ніж
рік, а всі розрахунки між організаціями проводяться за допомогою безготівкового
розрахунку. Внаслідок цього спостерігається нестача готівкових коштів не тільки в
державних структурах, а й в кредитно-фінансових організаціях. Виходом з даної
ситуації є державна програма в допомогу іпотечному кредитуванню. Спочатку
необхідно налагодити випуск акцій і цінних паперів, які можна в будь-який момент
купити або продати, і які повинні стати для банків на тривалий час ефективним
фінансовим інструментом.
Держава повинна бути зацікавлена в розвитку іпотечного кредиту. Банки
основний прибуток отримують за рахунок різниці між пропозицією своїх коштів і їх
правильним розміщення. А при формуванні стабільного кредитного портфеля іпотека
для них найменш вигідна, так як прибуток там очікується через тривалий період часу.
Банки в більшій мірі зацікавлені в короткострокових кредитах, так як витрати на них
окупаються набагато швидше і, в більшості випадків, за вигідними відсотковими
ставками.
Таким чином, якщо держава не буде брати активну участь у розвитку
іпотечного кредитування і впроваджувати альтернативні і привабливі для населення
пільгові програми, процес популяризації іпотечного кредитування буде і далі йти
вкрай повільними темпами.
Висновки. В напружених фінансово-економічних умовах нерухомість була і
залишається єдиним надійним об’єктом інвестування. Однією з найбільш доступних і
прийнятних форм придбання житла в Україні залишається іпотека.
Тенденції на ринку іпотечного житлового кредитування свідчать про це прямо:
 зростає обсяг іпотечних кредитів;
 скорочується кількість кредитних організацій, що видають іпотечні позики;
 зростає відсоткова ставка по іпотеці;
 знижується частка прострочених іпотечних заборгованостей.
Слабкий рівень економічного зростання і високий ризик у фінансовому
середовищі на даний момент не дозволяє здійснити стрибок у рівні доходів
населення. Сфера зайнятості також не дозволяє збільшити рівень доходів. Також різкі
негативні зміни у валютній сфері призвели до загального зниження рівня доходів
населення. Багато власників валютних кредитів не в змозі виплатити наявну позику. В
даному випадку допоможе рефінансування боргу та реструктуризація. Нестабільність
у зовнішній політиці й на внутрішньому ринку негативно відбивається в сфері
будівництва – тут найбільш яскраво проявляються всі тенденції в силу
довгостроковості будівельних проектів.
Динамічний і стабільний розвиток ринку будівництва та житлового
35

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017

кредитування за останні десятиліття переходить в статус очікування змін більш
позитивного характеру. Виходом з цієї ситуації може стати державна масштабна
підтримка іпотечного сектора, а також банківських організацій. Ці заходи можуть
послужити драйвером розвитку для банків і економічного стану країни.
Рішення проблем іпотечного кредитування – це завдання, яке зачіпає
макроекономіку країни, соціальну та міграційну політику, будівельний сектор,
розвиток банківських продуктів і багато іншого. Такі цілі не можуть бути досягнуті
відразу, для цього потрібен тривалий час. Однак рано чи пізно економіка країни
обов’язково дійде до того рівня, коли іпотечне кредитування в рівній мірі буде
вигідно і банкам, і самому широкому колу їх клієнтів.
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ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК
САМОМЕНЕДЖМЕНТУ
ON SOME ISSUES OF USING SELF-MANAGEMENT TECHNIQUES
Анотація. Стаття присвячена визначенню важливості самоменеджменту для
управління підприємством, а також вивченню ключових методів самоменеджменту,
що можуть бути використані.
Ключові слова: самоменеджмент, метод Альпи, принцип Эйзенхауэра.
Abstract. The article is devoted to determining the importance of self-management
for enterprise management, as well as the study of key methods of self-management that can
be used.
Keywords: self-management, Alpine method, Eisenhower principle
Постановка проблеми. У сучасному управлінні питання самоменеджменту
давно вийшли за рамки індивідуалістичного підходу. Самоменеджмент
еволюціонував із концепції управління собою у концепцію управління власним
розвитком. На сучасних підприємствах управління розвитком є ключовою
характеристикою, що визначає рівень професіналізму та комптеції персоналу.
Самоменеджмент розглядається як єдина інтегрована система розвитку, що має
охоплювати всіх працівників та слугувати досягненню цілей підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням самоменеджменту
присвічені роботи Дикань Н.В., Пушкар Р.М., Тарнавської Н.П. та інших. Більшість
сучасних науковців тарктують самоменеджмент як самостійне управління
працівником своєю професійною діяльністю з використанням знань, умінь й навичок,
яке направлене на розвиток власного інтелектуального потенціалу, а також ефективне
його використання на задоволення своїх потреб та досягнення загальних цілей
організації. Проте ми маємо розглядати самоменеджмент як інтегровану систему
управління професійною діяльністю всіх працівників підприємства, тобто на певному
макрорівні.
Метою дослідження є вивчення ключових методів самоменеджменту, що
можуть бути використані на сучасному підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідники пропонують для менеджерів
пдіпрєимства декілька основних методик, що можуть бути вибрані самими
менеджерами або рекомендовані старшими менеджерами в залежності від
особистісних здібностей фахівців.
Найпоширенішим методом, що може бути використаний є метод «Альпи», що
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включає у собі п’ять основних стадій:
1. Упорядкування завдань дня.
2. Оцінка тривалості акцій.
3. Резервування часу «про запас» (60:40).
4. Прийняття рішень щодо пріоритетів, скорочень і передорученню
(делегування).
5. Наступний контроль – перенесення недоопрацьованого.
Використання методу Альпи вимагає ведення відповідного щоденника часу, що
є одночасно календарем-пам’яткой, особистим щоденником, записником,
інструментом планування, довідником та навіть картотекой ідей чи інструментом
контроля.
В основі методу Альпи є застосування принципу Парето (співвідношення
80:20) у тому, що коли всі робочі функції розглядати з погляду їхньої ефективності,
то виявиться, що 80% кінцевих результатів досягається за 20% витраченого часу, тоді
як інші 20% підсумку «поглинають» 80% робочого часу.
У самоменеджменті на підприємстві також може бути використаний аналіз
АБВ для визанчення пріоритетів розвитку.
Встановлення пріоритетів з допомогою аналізу АБВ включає в себе три
закономірності.
Найважливіші завдання (категорія А) становить приблизно 15% кількості всіх
завдань та внутрішніх справ, якими зайнятий керівник. Власна значимість таких
завдань (тобто внеску у досягнення мети) становить, проте, приблизно 65%.
На важливі завдання (категорія Б) доводиться загалом 20% загальної кількості і
значимості завдань керівника.
Менш важливі соціальні й несуттєві завдання (категорія В) становить, навпаки,
65% загальної кількості завдань, але мають незначну частку – близько 15% у спільній
«вартості» всіх справ, що потрібно виконати.
Слід врахувати, що запровадження пріоритетів – важливе правило ефективної
технічної роботи. Потрібно усвідомити, що не можна зробити все і одночасно. Завжди
треба розпочинати від самих важливих справ.
Наступним методом є аналіз за принципом Эйзенхауэра.
Відповідно до цього правила визначаються такі основні критерії, як
терміновість і важливість справ.
Залежно від рівня терміновості й важливості завдання виділяються чотири
можливості їх оцінки у результаті виконання:
1. Термінові / важливі справи. За них потрібно прийматися негайно й самому їх
виконувати.
2. Термінові / менш важливі справи.
3. Менш термінові / важливі завдання. Їх зайве виконувати терміново. Але
потрібно проконтролювати, щоб вони не перейшли до розряду термінових справ.
4. Менш термінові / менш важливі завдання.
Розглянуті аспекти самоменеджменту за своїм характером носять
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раціоналістичний підхід чи так званий західний підхід, розвиваючий спроможності
використання сил і можливостей підприємтсва.
Завдання самоменеджмента враховують і такий чинник діяльності, як
біологічний, що включає у собі поняття природного ритму роботи індивідуально
кожного, а також поняття біоритмів.
Працездатність кожної людини схильна до певних коливань, які відбуваються у
рамках природного ритму. Зазвичай виділяють «людину ранку» чи «жайворонки» і
«людину вечора» чи «сови». Пік працездатності припадає в них на різні періоди дня.
Кожен може пристосуватися до цих коливань своєї працездатності. Необхідно
вивчати такі закономірності і використовувати ці закономірності у своєму розпорядку
дня.
У кожної людини присутні і впливають на неї три різні потоки енергії:
 фізичний ритм (впливає на фізичну силу й на її силу воли);
 психічний ритм (зумовлює динаміку почуттів, настроїв, творчих сил);
 інтелектуальний ритм (впливає на розумові здібності).
Оскільки тривалість окремих періодів різна (23, 28 і 33 дня), в кожної людини
завжди спостерігаються різні, постійно змніювані комбінації характеристик
фізичного, психологічного і інтелектуального станів [12, с. 53].
Облік свого індивідуального біоритмічного стану дозволяє поліпшити
працездатність, враховуючи її при складанні планів роботи.
Внутрішній шлях самовдосконалення значно складніший, хоч і окупається в
багато разів швидше. Результати його відчуваються відразу, коли ви знайшли свій
істинний, індивідуальний, свій неповторний шлях. Так важливий не зовнішній бік
добробуту (це є лише наслідком внутрішніх причин), а стан внутрішнього душевного
комфорту, визначення істинних цілей та бажань. Найчастіше ми тягнемося до чогось,
що не є нашим власним бажанням, а визначено бажаннями й цілями соціуму, у якому
перебуваємо. Саме тому досягнення поставлених цілей відбувається важко, з
більшими на те зусиллями чи взагалі не здійснюється. Ми мотивовані якимись
потребами, які насправді, не є нашими, а продиктовані нашими рідними, близькими,
вчителями, знайомими тощо.
Тож у першу чергу, ми маємо навчитися не ототожнювати себе з іншими,
визначити межі свого «я», вивчити її слабкі й сильні сторони. Здобути свою
справжню свободу, що є свободою внутрішньою, це свобода духу, свобода думок та
вчинків. Людина, яка оволоділа цією свободою, іде у життя власним шляхом,
знаходить свій, індивідуальний сенс життя і робить тільки те, що потрібно саме їй,
інакше, чого від неї очікують оточуючі.
У процесі самоменеджменту кожен з менеджерів може вибрати свій метод
планування, але повинен привязати його до часу звітування та виконання конкретних
проектів.
Класичні підходи твердо наполягають – звечора. Проте в плануванні звечора і
зранку є свої плюси і мінуси:
Планування дня звечора – добре завершує пройдений робочий день, дає змогу
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легше переключитися в режим неробочого часу і відпочинку, новий день починається
з доволі ясної і визначеної картини майбутніх дій, а не хаосу. Має використовуватися
в більш стабільній і передбачуваній діяльності.
Планування дня зранку – добре працює для вирішення «уточнюючих задач»,
тобто чи підтвердження часу зустрічі з контрагентами, роздачею доручень і
уточненням інформації підлеглим тощо. Використовується в менш передбачуваній
діяльності, коли велика роль саме «уточнюючих задач».
В будь-якому випадку, звечора чи зранку планувався день, – до плану ні в
якому разі не можна відноситися як до закону. План повинен обов’язково
коректуватися при зміні обставин. Часу на це буде потрібно десь 5-7 хвилин за цілий
день. Проте грамотне планування зекономить години, а іноді і тижні звільнені від
зайвої роботи.
Якщо фахівець багато переміщається по офісу чи місту, бажано потурбуватися
про те, щоб план був мобільним. Підійде невеликий щоденник або розпечатаний і
скріплений комплект бланків зручного для вас формату.
Для більшості підприємств підійдуть кілька правил, які допомагають
підвищити ефективність самоменеджменту:
 не готуватися до виконання багатьох справ;
 на день планувати 2-3 першочергові справи і 4-5 менш важливі;
 починати день з важчих і нецікавих справ, закінчувати простими і цікавими;
 щодня залишати 20-30% робочого часу на непередбачувані обставини;
 не робити завдання самому, якщо його можна доручити комусь іншому;
 не братися за нову справу, не завершивши попередньої;
 чітко пам’ятати про дати та час звітування.
Хороший план має відповідати кільком критеріям. Ось вони:
 в переліку видів діяльності не повинно бути місця для нездійсненних справ;
 враховуйте складність кожного конкретного завдання, часові та інші витрати
на його виконання;
 передбачте поправки на непередбачуваний випадок, а також розрахуйте час
на виконання того або іншого завдання;
 чітко визначте пріоритети як один з вирішальних чинників раціонального
використання часу.
Висновки. Таким чином, ми можемо стверджувтаи, що самоменеджмент не є
самоціллю, а є лише інструментом досягення цілей підприємства, що спрямований на
використання сильних сторін кожної окремої особистості.
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современном мире, анализируется изменение идеологии на разных этапах развития,
рассматриваются примеры феминистских движений в разных странах мира.
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Abstract. The article considers the problems of feminism development in the modern
world, this ideology is analyzed on the basis of 3 stages of «waves», examples of feminist
movements in different countries.
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Постановка проблемы. В современном мире мужчины, как и раньше, занимают
главенствующие места в политике и экономике, а в семье и обществе сохраняются
патриархальные устои. Полное равенство между мужчинами и женщинами остается
недостижимой мечтой, что делает актуальным идеологию феминизма. Впервые
термин «феминизм» (féministe) появился на французском языке в 1870-х годах для
обозначения идеологии и движения, нацеленных на эмансипацию женщин. Хубертин
Ауклерт в 1882 году использовал данный термин именно для характеристики
собственной политической деятельности, направленной на достижение больших
свобод женщин в европейском обществе. Феминизм (от лат. femina – женщина)
представляет собой теорию равенства полов, которая лежит в основе гражданскополитического движения женщин за социальное освобождение. Он не представляет
целостной идеологии, а относится к комплексу идей, установок и программ действий.
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Основное идеологическое положение феминизма состоит в том, что женщины
должны быть равны мужчинам во всех сферах общественной жизни. Для достижения
гендерного равенства сторонники феминизма готовы предпринимать любые
действия, которые должны исправить экономические, социальные, политические и
культурные диспропорции власти и прав между мужчинами и женщинами в
современном обществе. Однако в процессе своего развития феминизм претерпевает
идеологические и организационные изменения, что делает актуальным изучение его
трансформаций в современном мире.
Анализ исследований и публикаций. В социальных и гуманитарных науках
наиболее значимые исследования по данной проблематике проводится в таких
областях, как всемирная история, социальная антропология, философия,
культурология, политология, социология гендера и т.д. Здесь можно назвать такие
работы, как: M. Maulde-la-Claviere «The women of the Renaissance» (1901), E. Belfort
Bax «The fraud of feminism» (1913), K. Anthony «Feminism in Germany and
Scandinavia» (1915), V. Gollancz «The making of women» (1918), K. Millet «Sexual
Politics» (1969), L. Nicholson «Gender & History» (1986) и др. В настоящее время к
идеологии феминизма добавился целый спектр научных дисциплин, таких как
феминистская география, феминистская история и феминистская литературная
критика, где по-своему рассматривается проблематика взаимоотношений полов. В
целом, в научной литературе по данной проблематике история феминизма
рассматривается как трехэтапный процесс, где содержание каждого этапа отличается
от другого и проявляется в деятельности конкретных феминистских движений и
групп [1; 2].
Изложение основного материала. Исторически проматерью феминизма можно
назвать француженку Олимпию де Гуж (1748-1793), которая впервые решилась
озвучить и оформить идеи о свободе женщин в мужском обществе. За свою короткую
жизнь она основала несколько женских организаций феминистского толка, приняла
активное участие во Французской революции и за свои политические взгляды в
1793 году была казнена.
Первый этап развития феминизма приходится на период XIX – середины
XX веков, когда данное течение возникает под воздействием процессов
индустриализма и урбанизации. Благодаря развитию таких идеологических течений,
как либерализм и социализм, основная идея феминизма – открыть возможности для
женщин – получает политическую и общественную поддержку. В западных странах
это нашло свое выражение в движении за избирательные права женщин. Так, на
конвенции Сенека-Фоллс в 1848 году три сотни мужчин и женщин поддержали идею
избирательного равенства мужчин и женщин, а Элизабет Кейди Стэнтон разработала
Декларацию Сенека-Фоллс, в которой были изложены идеология и политические
стратегии нового движения. В США, где женщинам не было предоставлено право
голосовать на национальном уровне вплоть до 1919 года, Сьюзан Б. Энтони уже в
1869 году учредила Женскую избирательную ассоциацию. Ярким представителем
этого этапа была Лу Саломе (1861-1937), которая никогда при этом не определа себя в
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качестве феминистки.
Второй этап развития феминизма начался в 1960-х годах и продолжался до
1990-х годов, как проявление растущего самосознания различных меньшинств во
всем мире. Основным содержанием данного этапа стало движение против войны и за
расширение гражданских прав женщин. На Западе из-за активности «новых левых»
голос второго этапа развития феминизма приобрел радикальное звучание. Здесь
преобладающими вопросами были сексуальность и репродуктивные права, а большая
часть энергии феминистского движения была сосредоточена на принятии
законодательных актов, гарантирующих социальное равенство мужчин и женщин. В
США этот этап начался с протестов против конкурса «Мисс Америка» в АтлантикСити в 1968 и 1969 годах. Американские феминистки пародировали то, что они
считали деградирующим «парадом крупного рогатого скота», который унижал
женщин до предметов красоты. Они утверждали, что в западном обществе
доминирует патриархат, который стремился удержать женщин дома или на скучных,
низкооплачиваемых работах. Радикальная акционистская нью-йоркская группа,
названная «Redstockings», организовала контрконкурс. В его финале они провели в
духе конкурса «Мисс Америка» церемонию награждения овец, а потом побросали в
мусорный бак «гнетущие» женские артефакты, такие как бюстгальтеры, пояса,
высокие каблуки, макияж и накладные ресницы. В 1969 году нью-йоркская группа
«Женщины-художники революции» (WAR) отделилась от «Коалиции работников
искусства» (AWC), потому что AWC являлась полем деятельности мужчинхудожников. В 1971 году даже было опубликовано эссе Линды Нохлин под
красноречивым названием «Почему в ней нет великих женщин-художников?»
Характерным образцом данного этапа развития феминизма является творчество
французской писательницы Симоны де Бовуар (1908-1986).
Третий этап развития феминизма появился в начале 1990-х годов, как ответ на
провалы предшествующих этапов. Современный феминизм стремится оспаривать или
избегать того, что он считает эссенциальными определениями женской воли,
чрезмерно подчеркивающим социальный опыт и культурные предпочтения белых
женщин среднего класса западного мира. Одной из наиболее ярких представительниц
данного этапа развития феминизма является американская журналистка,
общественный и политический деятель Глория Стайнем (род. 1934 г.). Она не только
активная участница «Движения за освобождение женщин» («Women’s Liberation
Movement»), но и обладательница многих наград и почетных званий в медиасфере и
культуре.
В настоящее время существует множество разных форм феминизма:
либеральный, социалистический, радикальный, постмодернистский и т.д. [3; 4].
Либеральный феминизм утверждает равенство мужчин и женщин посредством
проведения политических и правовых реформ. Сущность либеральной версии
феминизма выражает книга американской феминистки Бетти Фридан «Мистика
женственности» (1963), в которой доказывается, что у современных американок
среднего класса нет равных с мужчинами возможностей и прав. При этом сторонницы
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Б. Фридан видели проблему не только в отсутствии прав, но и в неумении женщин
пользоваться тем, что им уже разрешено законом. Поэтому в рамках данного
направления феминизма были реализованы шаги, которые привели к комплексу
правовых и социальных реформ. Они обеспечили женщинам массовый доступ к
университетскому образованию и научным исследованиям, а также распространению
на них избирательных прав в тех странах, где они их не имели. На Западе в новейшее
время женщинам были законодательно гарантированы основные права и свободы
(равенство перед законом, равноправие в экономической деятельности и т.д.). Стоит
отметить, что в мире либеральный феминизм имеет наибольшее число сторонников.
Социалистический феминизм связывает угнетение женщин в обществе и семье
с марксистскими идеями об эксплуатации, угнетении и труде. Так, в США
социалистические феминистки создали такие организации, как «Радикальные
женщины» и Социалистическую партию Свободы. Социалистические феминистки
рассматривают проституцию, домашнюю работу, уход за детьми и брак как
проявления сущности патриархальной социальной системы. Данная система
обесценивает женщин и работу, которую они выполняют, не позволяет им
эмансипироваться. Поэтому сторонницы данного направления феминизма
сосредотачивают свою энергию на проведении масштабных реформ, которые
затрагивают общество в целом, а не изменяют ситуацию только на индивидуальной
основе. Они трактуют притеснение женщин как часть более масштабной проблемы,
которая затрагивает всех, кто участвует в капиталистической системе. С этой точка
зрения гендерное угнетение есть форма классового угнетения, поэтому существует
связь между гендерным угнетением и классовой эксплуатацией. Поэтому для
ликвидации угнетения женщин возникает необходимость работать не только с
мужчинами, но и с представителя всех групп, разделяющих принципы и идеи
социалистического феминизма.
Радикальный феминизм сформировался на Западе в XIX веке и сейчас
представляет самое яркое направление данного общественного движения.
Исторически британские суфражисты сформировали радикальный дискурс данной
версии феминизма. Так, Национальный союз женских избирательных обществ во
главе с Миллисент Фосетт посвятил себя политической пропаганде, митингам и
просвещению. Однако его 40-летняя деятельность в рамках закона никак не повлияла
на позицию английских властей, что привело к радикализации движения во главе с
Эммалин Панкхерст. В итоге был основан Женский социальный и политический
союз, целью которого была защита прав английских женщин путем прямых
гражданских действий. Радикальный феминизм рассматривает контролируемую
мужчиной капиталистическую иерархию, которую он описывает как сексистскую, как
определяющий институ женского угнетения. Радикальные феминистки считают, что
женщины могут стать свободными только тогда, когда они покончат с тотально
угнетающей и доминирующей патриархальной системой. Радикальные феминистки
считают, что структуры власти в обществе основаны мужчинами и в их интересах,
поэтому необходимо разрушить такую систему, которая несет ответственность за
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угнетение и неравенство женщин.
Постмодернистский феминизм возник в последней четверти ХХ века, как
результат проникновения постмодернизма в культуру и политику. В идеологии
феминизма это нашло свое выражение в акценте на языке и дискурсе, что поставило
под сомнение старые феминистские убеждения о значимости пережитого опыта и
характере социального подчинения женщин. Постмодернистскому феминизму не
интересны вопросы материальных условий жизни женщин, а интересны такие
проблемы, как символика, дискурс и текст. При этом сторонницы
постмодернистского феминизма утверждают, что пережитый опыт опосредуется не
только через дискурс и текст, но и через материальные структуры и отношения. Тем
не менее, он открыл новые области исследования, такие как женское тело, эмоции и
построение исторической памяти, а также привлек внимания к множественности и
противоречивлсти гендерных идентичностей.
В истории человечества эти течения постоянно переплетаются и конкурируют
между собой вокруг целого ряда проблем: соотношение биологического пола и
гендера, факторы экономического неравенства, практики дискриминации женщин на
работе, неравный доступ женщин к ресурсам и политической власти. Поэтому
конкретные формы организации и проявления движения феминизма в истории
представляют интерес для исследователей. Можно привести несколько примеров из
истории феминизма в таких разных странах, как Индия и США.
Индийское женское движение возникло в период английского колониализма и
на фоне экономических и политических проблем индийского общества долгое время
не являлось заметной силой. Кроме того, традиционные индуистские религиозные
представления сделали проблемы индийских женщин фактически незаметными для
общественного мнения. В период с 1920-х по 1970-е годы оно характеризовалось
созданием различных местных женских объединений, таких как Бхарат-Стри
Махамандаль и Ария-Махила Самадж. Деятельность этих ассоциаций не носила
политический характер, ведь вместо того, чтобы ставить под сомнение традиционные
гендерные роли, они обучали женщин по уходу за детьми, этикете, шить, подавали
чай и т.д. На национальном уровне женские ассоциации, такие как Национальный
совет для женщин Индии и Всеиндийская женская конференция, уже рассматривали
политические вопросы. Их деятельность охватывала вопросы благотворительности,
избирательных прав и традиции детских браков. Однако они были, в основном,
городскими и элитарными по составу, что никак не сказывалось на культурных
представлениях о роли женщины в индийском обществе. Только благодаря активным
усилиям Индийского национального конгресса (ИНК), который признавал важность
массового движения, в политических целях были мобилизованы молодежные и
женские группы.
В США общенациональной демонстрацией прав женщин стала «Женская
забастовка за равенство», которая состоялась 26 августа 1970 года и охватила более
чем 90 американских городов. Она была организована Национальной организацией
по делам женщин и ее тогдашним президентом Бетти Фридан, которая на
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конференции в марте 1970 года призвала женщин прекратить работать в течение дня,
чтобы обратить внимание на распространенную проблему неравной оплаты труда
женщин. Затем она возглавила Национальную коалицию за забастовку женщин,
чтобы организовать протест, который стал политическим посланием правительству и
требованием большего равенства. Дальнейшее развитие феминистских организаций в
США привело к серьезным изменениям на политическом и экономическом полях
американского общества, что показали президентские выборы 2016 года с участием
Х. Клинтон.
Выводы. В истории человечества женские движения возникают в силу
объективных причин и на разных исторических этапах принимают разнообразные
формы, вплоть до самых крайних (например, феминистский сепаратизм). В свою
очередь, идеология феминизма отражает процесс борьбы женщин за свои права и
изменяется по мере социальных, политических, экономических и культурных
трансформаций общества.
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THE PECULIARITIES.OF THE MODERNINFORMATIZATION
PROCESSES IN THE SOCIETY
Анотація. Розглянуто сутність сучасної інформатизації суспільства. Визначено
її роль у побудові інноваційної економіки. Висвітлено інноваційні зрушення в
технологічній, економічній і соціальній сферах суспільного життя, спричинені
процесом інформатизації.
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Abstract. The essence of modern informatization of society has been considered. Its
role in construction of innovative economics has been defined. The innovative
transformations in technological, economic and social spheres of public life, which are
determined by the process of informatization, have been reflected.
Keywords: innovation process, information, informatization, information activity,
information environment.
Постановка проблеми. Важливою умовою побудови інноваційної економіки є
здійснення масштабної інформатизації суспільства, спроможної гарантувати умови
створення і швидкого поширення нових знань, які нині перетворюються на головну
рушійну силу економічного і соціального розвитку. У зв’язку з цим виникає
необхідність дослідження системної взаємодії інноваційних та інформаційних
чинників розвитку суспільства і визначення механізмів їх практичного застосування.
З огляду на це проблема здійснення інформатизації суспільства в умовах
інноваційних зрушень набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та зарубіжній
економічній літературі здійснено фундаментальні дослідження, які стосуються
висвітлення засад формування та особливостей функціонування інформаційного
суспільства. Саме цим напрямом наукових досліджень присвятили свої праці
І. Борисюк, Г. Жаворонкова [1], А. Литвин [2], В. Плескач [3], В. Тамбовцев [5] та ін.
Але науковий доробок вчених потребує подальшого поповнення з огляду на стрімкий
розвиток інформаційних процесів, їх ускладнення і багатоваріантність прояву.
Мета дослідження – проаналізувати зміст сучасної інформатизації суспільства,
визначити етапи її розвитку, з’ясувати роль і способи впливу інформаційної
діяльності на інноваційні процеси.
Виклад основного матеріалу. Беззаперечним є твердження, що людство
здійснює перехід від економіки індустріального типу, яка ґрунтувалася на
природному характері відтворення та ефективному застосуванні матеріальних
ресурсів, до економіки постіндустріального типу, яка передбачає технологічний
характер відтворення, безперервне нагромадження нових знань завдяки всебічному
використанню людського інтелекту.
Продукування нових знань, їх поширення та практичне застосування не можна
уявити без належної системи інформаційного забезпечення, численних інформаційних
мереж, різноманітних каналів і способів передавання інформації. Тому у Хартії
глобального інформаційного суспільства, прийнятій у 2000 році в Окінаві країнами
Великої вісімки, зазначено, що інформаційне суспільство – це таке суспільство, в
якому виробництво й споживання є найважливішими видами діяльності, а електронна
інформація – найбільш значущим ресурсом. Тут нові інформаційно-комунікаційні
технології стають базовими технологіями, а інформаційне середовище поряд із
соціальним та екологічним – новим середовищем [4, с. 45].
Отже, перехід до постіндустріальної моделі впорядкування світу лежить через
інноваційний розвиток економіки різних країн і неможливий без активної
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інформатизації суспільства [6].
Розглянемо більш докладно сутність цього процесу. Інформатизація
суспільства означає перманентне перетворення комплексу умов і способів
розгортання інформаційних процесів, постійне удосконалення засобів налагодження й
розвитку інформаційно-комунікаційних зв’язків.
Інформатизація суспільства
втілюється в інформаційній діяльності, спрямованій на формування та використання
інформаційних ресурсів. Складовими інформаційної діяльності вважаються:
діяльність, яка стосується створення інформаційної бази (збір, обробка,
впорядкування, зберігання інформації); діяльність щодо перетворення інформаційних
ресурсів в інформаційні продукти (розробка програмного забезпечення, проведення
наукових досліджень, комп’ютерна графіка та ін.); діяльність з приводу тиражування
й поширення інформаційних продуктів, забезпечення доступу до інформації [3].
Для створення та розповсюдження інформації потрібне належне інформаційне
середовище, яке включає в себе цілу низку чинників: техніко-технологічних,
юридичних, соціокультурних. Йдеться про створення відповідних технічних засобів
передавання інформації, функціонування телекомунікаційних мереж, розробку і
впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), формування
банків даних, програмне забезпечення, фахову підготовку спеціалістів для
інформаційного сектора, правове регулювання, їх діяльність тощо.
Завдяки інформатизації досягається узгодження функціонування всіх підсистем
суспільства: сфер виробництва, товарного обігу, фінансів, управління, освіти, науки,
медицини, побутового обслуговування, охорони довкілля та ін. Інформатизація
бізнесу значно розширює горизонти підприємницької діяльності, підвищує його
стабільність і конкурентоспроможність. Інформатизація країн створює умови для їх
відповідного позиціонування у світі та налагодження міждержавних зв’язків.
Персональні комп’ютери нових поколінь дозволили всебічно опрацьовувати
інформацію і визначати оптимальні варіанти поведінки користувачів. Була створена
мережева організація інформаційних структур, яка забезпечувала інтерактивну
взаємодію споживачів при використанні комп’ютерів [2]. Глобальна інформаційна
мережа Інтернет створила умови для формування світових інформаційних потоків,
швидкісного передавання та отримання інформації у будь-якому куточку світу.
У сучасних умовах розробники ІКТ концентрують свої зусилля на
удосконаленні апаратних засобів (персональних комп’ютерів, мережевого
обладнання, серверів, інженерних систем та ін.), програмного забезпечення та
диверсифікації послуг, пов’язаних з їх реалізацією. Також поступово опановують ся
нові сектори інформаційних технологій: безпровідний зв’язок, «кишенькова» техніка,
розпізнавання мови та відеосигналу тощо [2, с. 303-304].
Нині ІКТ відносять до низки так званих «конвергентних» технологій, які разом
з нанотехнологіями, біотехнологіями та технологіями виробництва нових матеріалів
утворюють шостий технологічний уклад, що уособлює найвищий ступінь розвитку
технологій у сучасному суспільстві [5, с. 73].
Галузь ІКТ у провідних країнах світу розвивається дуже динамічно, сюди
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спрямовуються значні інвестиції. Так, наприклад, країнами ЄС на виконання Сьомої
рамкової програми НДДКР (2007-2013 рр.) виділено понад 73 млрд. євро, у тому числі
на розвиток ІКТ – понад 12 млрд. євро [5, с. 124].
Отже, інформатизація суспільства є невід’ємним атрибутом сучасного
інноваційного розвитку. Для конкретизації оцінки впливу інформатизації на
інноваційні процеси виокремимо зрушення технологічного, економічного та
соціального характеру, спричинені розгортанням інформаційної діяльності.
Інформатизаційні процеси прискорюють технологічні зміни через створення
інформаційного підґрунтя для продукування нових знань, скорочення терміну їх
перетворення на технології і масштабне динамічне розповсюдження нових
технологічних досягнень.
Завдяки інформатизації стає можливим стабільне формування технологічних
пакетів, тобто комплексу технологій, необхідних не тільки для генерації нових знань,
але й для їх промислового застосування. Своєчасне інформування важливе для
впорядкування діяльності вертикально інтегрованих виробництв при фрагментарній
зміні технологій на окремій ділянці технологічного ланцюга.
Інформатизація суспільства також значно змінила освітній простір.
Комп’ютери все частіше використовуються для оприлюднення навчальних програм,
презентацій підручників і навіть для контролю за навчанням школярів. Інтернет нині
виступає головним джерелом наукової та навчальної інформації для більшості учнів і
студентів. Почала формуватися міжнародна мережа вищої освіти, яку відрізняють
дистанційний характер навчання, адресно-групові чи індивідуальні навчальні проекти,
а також самостійні тренінги.
Характерною ознакою сучасності стало розповсюдження соціальних мереж, які
віртуально поєднують людей у групи за інтересами. Вони також можуть об’єднувати
фахівців чи експертів заради проведення спільних наукових досліджень. Їх
результатом стають «відкриті» інновації.
Комп’ютеризація та масове поширення сучасних інформаційних технологій
сприяли появі нових робочих місць, а отже, створили умови для зменшення
безробіття. Вони дали змогу багатьом людям отримати гідну роботу, підвищили її
креативність і рейтинг. У суспільстві почалося формування інформаційної культури,
важливими елементами якої є організаційні аспекти надання інформації, культура
сприйняття і користування інформацією, вміння застосовувати сучасні інформаційні
технології та технічні засоби, культура спілкування за допомогою ІКТ. Одним із
найважливіших напрямів інноваційної діяльності суспільства є екологізація
виробничих процесів. Тому інформаційні можливості суспільства нині активно
використовуються для розробки біо-та енергозберігаючих технологій, запровадження
безвідходних виробництв, що важливо для збереження та природного відновлення
довкілля.
Висновки. Отже, інформатизація невіддільна від інноваційних зрушень у
суспільстві. Вона виступає умовою і засобом генерації, опанування й
розповсюдження нових знань, сприяє їх перевтіленню у технології, необхідні для
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отримання інноваційної продукції. Процес інформатизації викликає якісні зміни в
усіх сферах суспільного життя, формуючи контури майбутнього постіндустріального
суспільства. Найважливішими ознаками такого суспільства мають стати: креативний
характер праці, постійний науковий пошук, високотехнологічний рівень виробництва,
«колективний розум», міцна консолідація членів суспільства, високий рівень
соціального інтелекту.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
RISK MANAGEMENT SYSTEM IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Анотація. Розглянуто питання управління ризиками у зовнішньоекономічній
діяльності. Проаналізовано групи методів управління ризиками. Визначено алгоритм
управління ризиками.
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Постановка проблеми. Ризики зовнішньоекономічної діяльності відрізняються
від загальної системи ризиків тим, що в їх структурі переважають ризики, вплив на
які з боку підприємства мінімізований, або взагалі неможливий. Тому особливої ваги
набувають питання управління такими ризиками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, що приділяли і
приділяють
увагу
дослідженню
питання
управління
ризиками
у
зовнішньоекономічній діяльності виокремимо таких, як: Валуев Ю.Б., Маханець Л.Л.,
Дубинець Ю., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Сіваченко І.Ю., Вітлінський В.В.,
Леонова В.В. та інші.
Виклад основного матеріалу. Головна проблема управління ризиками в
зовнішньоекономічній діяльності підприємства полягає в управлінні тими ризиками,
настання яких не залежить від зусиль підприємств. Можна виділити такі групи
методів, спрямованих на зменшення можливих збитків, що викликані цими ризиками:
1. Страхування, тобто використання різних видів полісів, договорів
страхування.
2. Хеджування як метод використання біржових ф’ючерсних контрактів і
опціонів.
3. Застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних відносин, що
зводять до мінімуму ризик неплатежу за поставлені товари, або неотримання товарів
проти їх сплати.
4. Аналіз і прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, ціни) на
зовнішньому ринку, планування і своєчасна розробка заходів з метою уникнути
можливих збитків, викликаних несприятливими кон’юнктурними змінами.
5. Інші методи [1].
Система мінімізації ризиків повинна складатись з організаційних та
економічних методів зниження ризику. До організаційних методів зниження ризику
зовнішньоекономічної діяльності відносяться: відхилення ризику, недопущення
збитків, мінімізація збитків та передача контролю за ризиком [2].
Недопущення збитків або запобігання ризикам припускає здійснення
підприємством певних заходів і дій, що спрямовані на недопущення ризикових
ситуацій. Це може бути досягнуте за рахунок підвищення обґрунтованості підготовки
і реалізації управлінських рішень зовнішньоекономічній діяльності, одержання
додаткової інформації, розробки схем ділової активності, що уникають найбільші
зони збитків.
Мінімізація збитків спрямована на розробку заходів щодо мінімізації збитків
зовнішньоекономічній діяльності у випадку ризикової ситуації. Метод включає
диверсифікованість зовнішньоекономічній діяльності підприємства, що полягає в
розподілі зусиль і капіталовкладень між різноманітними видами діяльності,
безпосередньо не пов’язаними один з одним: використання професійних стратегій
припускає установлення певної структури капіталу і майна підприємства за окремими
напрямами його використання для досягнення певних цілей; лімітування обсягів
найбільш ризикованих операцій і проектів, як спосіб мінімізації ризику, передбачає
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встановлення лімітів на проведення найбільш ризикованих дій, до яких відносять
обсяг реалізації товарів, попит на який нестабільний чи знаходиться в процесі
формування; обсяг закупівлі товарів в умовах передоплати; обсяг реалізації товарів в
умовах відстрочки платежу; обсяг приваблюваних позикових засобів; обсяг
інвестування по одному проекту; розробка і реалізація системи заходів для локалізації
наслідків ризикової ситуації.
Передача контролю за ризиком або трансфер ризику застосовуються за трьома
причинами, за яких передача ризику вигідна як для сторони передаючої (трансферу),
так і для приймаючої (трансфері): втрати, що великі для сторони, яка передає ризик, і
можуть бути незначні для сторони, що приймає на себе цей ризик; трансфері може
знати кращі способи і мати кращі можливості для скорочення можливих утрат, ніж
трансфер; трансфері може знаходитися в кращій позиції для скорочення втрат чи
контролю за господарським ризиком. Основний спосіб передачі ризику – це передача
ризику через складання контракту. Однак трансфер ризику – не обов’язково
найбезпечніший і найефективніший спосіб мінімізації ризику. Трансфері може просто
не мати достатніх засобів для покриття втрат трансферу, тому при передачі ризику
необхідно враховувати розподіл ризиків – він повинен бути чітким і однозначним,
трансфері повинен мати можливість швидко виконати всі прийняті на себе
зобов’язання: трансфері повинен мати значні повноваження для скорочення ризику і
контролю за ним, щонайкраще використовувати ці повноваження [8].
У сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємець приймає на себе
додаткову відповідальність, а відповідно і ризик за зовнішньоторговельною
операцією, проводячи самостійно всі основні етапи угоди. Саме управління ризиком є
кінцевим результатом оцінки і аналізу ризику зовнішньоекономічної угоди.
Загальний
концептуальний
підхід
до
управління
ризиком
зовнішньоторговельної угоди полягає в наступному: у виявленні можливих
ризикових наслідків угоди, що укладається; у розробці засобів, що запобігають чи
зменшують розмір збитку від впливу неврахованих ризикових факторів,
непередбачених обставин; у реалізації такої системи адаптування підприємництва в
сфері зовнішньої економіки до ризиків, яка дозволяє нейтралізувати чи компенсувати
негативні ймовірні результати і максимально використовувати шанси на одержання
високого
підприємницького
доходу.
Визначення
управління
ризиком
зовнішньоторговельної угоди повинне базуватися на економічному змісті ризику і
управлінні як економічних категорій. Виходячи з цього, може бути прийняте
наступне формулювання. Управління ризиком зовнішньоторговельної угоди – це
процес виявлення рівня невизначеності (відхилень у прогнозованому результаті),
прийняття і реалізації управлінських рішень, негативного впливу на процес і
результати відтворення випадкових факторів, що одночасно забезпечує високий
рівень підприємницького доходу.
Комплекс інструментів ризик-менеджменту необхідно використовувати в ході
проведення всіх етапів і стадій зовнішньоекономічної угоди, що дозволить більш
гнучко управляти, та опановувати ризики зовнішньоторговельної діяльності.
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Безумовно, підприємцю дуже важливо знати про ймовірне настання ризику, але ще
важливіше установити його вплив на результати діяльності підприємства, оцінити
імовірність того, що деяка подія дійсно відбудеться і яким чином вона вплине на
економічне становище фірми [3].
На кожному етапі використовуються свої методи управління ризиками.
Результати кожного етапу стають вихідними даними для наступних етапів,
створюючи систему прийняття рішень зі зворотнім зв’язком. Така система забезпечує
максимально ефективне досягнення цілей, оскільки знання, які отримуються на
кожному з етапів, дозволяє коректувати не тільки методи впливу на ризик, але і самі
цілі управління ризиками.
Управління ризиком включає розробку і реалізацію економічно обґрунтованих
для даного підприємства рекомендацій і заходів, спрямованих на зниження вихідного
рівня ризику до прийнятного фінального рівня. Управління ризиком спирається на
результати оцінки ризику, техніко-технологічного і економічного аналізу потенціалу
підприємства і середовища його функціонування, на прогнозно-нормативну базу
господарювання, економіко-математичні методи, маркетингові й інші дослідження.
Для ефективного управління ризиками за кожним випадком потрібно
розглядати заходи впливу на ризик, тому для вирішення цього питання
запропоновано алгоритм впливу на ризик в залежності від розміру збитків та виду
ризику.
Запропонований алгоритм дозволяє поетапно управляти ризиками на
підприємстві. Кінцевим результатом алгоритму є прийняття рішень стосовно вибору
методу впливу на ризик. Алгоритм включає у себе наступні етапи:
 виявлення ризиків за проектом;
 якісна оцінка ризиків виявлених ризиків;
 побудова матриці ризикованості;
 кількісна оцінка ризиків;
 вибір методу впливу на ризик [4].
Управління ризиками починається з виявлення ризиків, тобто визначення видів
ризиків зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Для цього можна
використовувати класифікацію ризиків, запропоновану у попередніх дослідженнях,
яка враховує усі ризики зовнішньоекономічної діяльності саме для підприємства.
Аналізуються наступні види ризиків зовнішньоекономічної діяльності
підприємства відповідно до удосконаленої класифікації: пов’язані з умовами
контракту – умови кількості та якості, умови упаковки та маркування, умови ціни,
умови поставки, валютно-фінансових умов, форс-мажорних обставин; політичні –
націоналізації та експропріації, обмеження конвертації певної валюти, одностороннє
припинення контракту; макроекономічні – обмеження на експорт-імпорт,
неможливість переказу капіталу, неотримання прибутку; інформаційні – відсутність
необхідної інформації про нормативну та законодавчу базу країни, відсутність або
невизначеність інформації про ринкову ситуацію; надійність партнера – невиконання
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партнером зобов’язань, неплатоспроможність партнера, припинення контракту
партнером через особисті обставини, зниження фінансової стійкості, затримки
поставок з вини партнера; юридичні; високотехнологічні – пов’язані зі старінням
технологій, пов’язані зі старінням продукції, пов’язані з зниженням рівня знань
працівників; пов’язані з етапом угоди; митне оформлення; інвестиційні; транспортні.
Після виявлення ризиків проводиться якісна оцінка визначених
зовнішньоекономічних ризиків. Даний етап включає оцінку ймовірності появи ризику
та оцінку значущості ризику для підприємства. Методика якісної оцінки ризиків
запропонована автором [5].
Результати оцінки ймовірності та значущості ризиків зводиться до матриці
ризикованості, яка будується, шляхом співставлення показників ймовірності появи та
рівня значущості реалізації, для кожного з проектів підприємства. Матриця
ризикованості дозволяє отримати розподіл видів ризиків проекту за трьома зонами
ризику: зона найбільш значимих та більш ймовірних ризиків, зона значимих та
ймовірних ризиків, зона найменш значимих та малоймовірних ризиків.
Якщо, в результаті побудови матриці ризикованості ризик опинився у зоні з
низькою ймовірністю появи та значущості, то даний вид ризику на даний період часу
є несуттєвим і надалі його можна виключити з розгляду, але необхідно контролювати
даний вид ризику, щоб його ймовірність та значущість не зростала. У іншому випадку
ризик потрапляє до зони з середньою або високою ймовірністю появи та значущості,
що потребує проведення кількісної оцінки.
Різноманітність ризиків зовнішньоекономічної діяльності зумовлюється
різноманітністю зовнішньоекономічних операцій, тому важливо дотримуватись
певних принципів управління ризиками:
Перше з них – це принцип командності. Цей принцип полягає у тому, що всі дії
в процесі управління ризиками повинні проводитися із застосуванням методів
командної роботи, необхідна кооперація зусиль, навиків і знань.
Другий принцип – це принцип інформативності. Володіння інформацією про
можливі інциденти, ризики, повинна доводитися до кожного працівника.
Третій принцип – прогнозованість. Його суть полягає у розробці стратегічних
дій до того, як настане ризикова ситуація, що збільшить вірогідність сприятливого
результату.
Четверте – це стратегія. Своєчасне, постійне і точне використання технологій
управління ризиками забезпечує впорядковане середовище ухвалення рішень і
ефективне використання ресурсів, тобто проблема ризику розглядається щоденно для
попередження кризових ситуацій [6; 7].
У стратегічному управлінні визначають область ризику з найбільшою
ймовірністю потенційно можливого порушення митного законодавства і найбільшою
величиною збитку в разі виникнення ризиків (тенденції, закономірності), а також
розробка і впровадження відповідних заходів щодо їх запобігання або мінімізації на
рівні всієї митної служби України.
В оперативному управлінні визначають локальні області ризику з найбільшою
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ймовірністю потенційно можливого порушення митного законодавства і найбільшою
величиною збитку в разі виникнення ризиків, характерних для окремих осіб, товарів і
(або) митних органів, в тому числі розподіл компетенції митних органів щодо
прийняття рішень.
У тактичному управлінні визначають області ризику, характерних для
короткострокових ситуацій, конкретних осіб, партій товарів.
Усі активи управління ризиками підлягають реєстрації, створюються бази
даних ризиків, які є основою розробки подальших дій. У цьому полягає п’ятий
принцип – документування.
Висновки. Отже, основною і головною метою процесу управління ризиками у
сфері зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві – це збільшення вірогідності
успішної реалізації проекту через зниження міри дії до прийнятного рівня.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE AND FEATURES OF MANAGEMENT
OF ASSETS IN THE ENTERPRISE
Анотація. У роботі розглядається сутність активів підприємства та їх складові.
Досліджуються особливості управління оборотними та необоротними активами
підприємства. Визначаються етапи процесу оптимізації структури активів
підприємства. Розглядаються типи політики комплексного управління активами.
Ключові слова: активи, оборотні активи, необоротні активи, структура
активів, оптимізація, управління активами.
Abstract. The article considers the essence of the assets of the enterprise and its
components. The peculiarities of management of current and non-current assets of the
enterprise are investigated. The stages of the optimization process of the structure of the
assets of the enterprise are determined. The types of policies of integrated asset management
are considered.
Keywords: assets, current assets, non-current assets, asset structure, optimization,
asset management.
Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні процеси розвитку
України потребують підвищення рівня ефективності функціонування суб’єктів
господарської діяльності. Матеріальною базою, що забезпечує здійснення
господарської діяльності підприємства є майно, яке є в його розпорядженні на правах
власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в
його балансі, називається активами підприємства.
На сьогодні вітчизняні підприємства зацікавлені у формуванні достатнього
обсягу та стану активів, у їх відповідній структурі, що забезпечить досягнення
найбільшого економічного ефекту.
Тому проблема досягнення оптимальної структури активів підприємства
вимагає ретельнішого вивчення співвідношення оборотних та необоротних активів,
56

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017

здійснення аналізу ефективності їх використання із метою виявлення резервів та
визначення шляхів раціоналізації складу активів підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти оптимізації
структури активів підприємства посідають важливе місце в роботах багатьох
науковців, серед яких можна виділити наступних: Абдурахманова А.Е. [1],
Бланк І.А. [2], Бутинець Ф.Ф., Коробов М.Я., Кремповая Н.Л. [1], Момот Т.В.,
Мних Е.В., Поддєрьогін А.М., Покропивний С.Ф., Савицька Г.В., Туріло А.М.,
Шелудько В.М. та інші. Автори вивчають поняття активів, досліджують проблеми
формування та оцінки ефективності використання активів підприємства. Проте у
більшості робіт увага акцентується на окремих складових активів підприємства, тоді
як ефективність діяльності визначається станом та структурою всього майна
підприємства [3, с. 16]. Тому, враховуючи реалії сьогодення, виникає необхідність у
розробці нових підходів щодо оцінки стану та оптимізації структури активів
підприємства.
Метою дослідження є теоретичні аспекти сутності складових активів
підприємства; визначення етапів процесу оптимізації структури оборотних та
необоротних активів, а також розгляд основних типів політики управління активами
підприємства.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у
майбутньому [5]. До активів підприємства відносять будинки, споруди, машини й
устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, цінні папери, боргові
зобов’язання інших підприємств, а також інтелектуальні цінності та особливі права на
використання ресурсів.
Отже, активи підприємства являють собою господарські засоби, сформовані за
рахунок власного і позикового капіталу. Вони характеризуються балансовою
вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід у наслідок постійного
обороту.
За характером участі у господарському процесі активи підприємства поділяють
на:
 оборотні – це господарські засоби, що обслуговують основну діяльність
підприємства з терміном використання до одного року;
 необоротні – це господарські засоби, що обслуговують основну діяльність
підприємства з терміном використання більше одного року [1, с. 11].
При цьому як об’єкт управління оборотні та необоротні активи мають свої
особливості. Так, до основних переваг оборотних активів можна віднести наступне:
більш висока ліквідність; знаходження частини оборотних активів у вигляді готових
засобів платежу; можливість швидкої реструктуризації оборотних активів; можливі
втрати у зв’язку з природним убутком товарно-матеріальних цінностей; можливість
підвищити швидкість обігу шляхом раціонального управління.
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Необоротні активи є найменш мобільною частиною майна підприємства проте
мають менший ризик інфляційного знецінення, менший ризик втрати в процесі
господарської діяльності, здатні приносити стабільний прибуток за несприятливої
господарської кон’юнктури у формі орендних та лізингових платежів [4].
Фінансовий стан підприємства і його стійкість в значній мірі залежать від того,
яким майном володіє та користується підприємство, в які активи вкладено капітал і
який дохід вони йому приносять [1, с. 11].
Оптимізація структури активів – це значна частина операцій фінансового
менеджменту підприємства, оскільки велика кількість елементів матеріальноречового складу потребують індивідуалізації управління.
Оптимізація обсягу оборотних активів підприємства повинна виходити з
обраного типу політики формування оборотних активів підприємства і забезпечувати
заданий рівень співвідношення ефективності їх використання та ризику. Процес
оптимізації обсягу активів складається з трьох основних етапів:
1 етап – з урахуванням результатів аналізу оборотних активів в попередньому
періоді визначається система заходів щодо реалізації резервів, спрямованих на
скорочення тривалості операційного та фінансового циклів. При цьому скорочення
тривалості окремих циклів не повинно призводити до зниження обсягів реалізації
продукції.
2 етап – з врахуванням обраного типу політики формування оборотних активів,
планового товарообігу і резервів скорочення тривалості операційного оптимізується
обсяг та рівень окремих видів цих активів. Засобом такої оптимізації є нормування
періоду їх обсягу та суми.
3 етап – визначається загальний обсяг оборотних активів підприємства на
наступний період шляхом додавання сум запасів товарів, готової продукції та
незавершеного виробництва, дебіторської заборгованості, грошових активів та інших
оборотних активів.
Оптимізація загального обсягу та складу необоротних активів підприємства
здійснюється з урахуванням знайдених в процесі аналізу можливих резервів
зростання використання необоротних активів в наступному періоді.
До числа основних резервів відносяться: підвищення ефективності
використання необоротних активів в часі (за рахунок збільшення коефіцієнта
змінності і безперервної їх роботи), за потужністю (за рахунок підвищення
ефективності використання окремих їх видів відповідно до технічної потужності [4].
Оптимізація структури активів підприємства будується на таких основних
типах політики комплексного управління активами:
1. Агресивна політика: підприємство не ставить ніяких обмежень у
нарощуванні поточних активів, тримає значні грошові кошти, має значні запаси
сировини і готової продукції та, стимулюючи покупців, роздуває дебіторську
заборгованість. Агресивна політика здатна зняти з порядку денного питання
зростання ризику технічної неплатоспроможності, але не може забезпечити
підвищену економічну рентабельність активів.
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2. Консервативна політика: підприємство всіляко стримує зростання поточних
активів, намагаючись мінімізувати їх (питома вага поточних активів у загальній сумі
всіх активів низький, а період оборотності оборотних коштів мінімальний). Таку
політику підприємства ведуть або в умовах достатньої визначеності ситуації, коли
обсяг продажів, строки надходжень і платежів, необхідний обсяг запасів і точний час
їхнього споживання відомі заздалегідь, або при необхідності жорсткої економії
буквально на всьому. Консервативна політика управління поточними активами
забезпечує високу економічну рентабельність активів, але несе в собі надмірний
ризик виникнення технічної неплатоспроможності за найменшої помилки в
розрахунках, що веде до ресинхронізації термінів надходжень і виплат підприємства.
3. Помірна політика: підприємство дотримується «центристської позиції». У
цьому випадку і економічна рентабельність активів, і ризик технічної
неплатоспроможності, і період оборотності оборотних коштів знаходяться на середніх
рівнях [2, с. 562].
Висновки. Активи підприємства відіграють важливу роль в забезпеченні
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, рентабельності його
продукції (робіт, послуг) та результатів фінансової діяльності суб’єкта господарської
діяльності.
Оптимальна величина та структура активів повинна забезпечувати
безперебійне ефективне функціонування підприємства.
При оптимізації структури активів підприємства головним завданням є
максимізація доходів від оптимізованої структури, яку необхідно розрахувати. В
даному випадку базова структура активів підприємства доповнюється інформацією
про доходність кожного елемента активу, а також межі коливань цього показника.
Інші умови чи обмеження відсутні. Оптимальною буде вважатися така структура
активів підприємства, яка забезпечить максимальну величину доходності або віддачі з
кожного елементу активу при всіх інших рівних умовах.
Управління активами має передбачати визначення їх оптимальної величини,
розробку варіантів фінансування та забезпечення ефективності їх використання.
Таким чином, політика управління активами визначається рівнем і структурою
активів і джерел їх фінансування. Вибір яких, визначає співвідношення між рівнем
ефективності використання капіталу і рівнем ризику фінансової стійкості і
платоспроможності підприємства.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В БЕЛОРУССКОМ СПОРТЕ
(на примере СДЮШОР г. Жодино)
SOCIAL ADVERTISING IN THE BELARUSIAN SPORT
(FOR EXAMPLE SPORTS SCHOOL ZHODINO)
Аннотация. В статье рассмотрена роль социальной рекламы в популяризации
спорта в Республике Беларусь. На примере деятельности СДЮШОР г. Жодино
рассмотрены принципы и модель подготовки спортсменов, а также выявлена
функциональная роль социальной рекламы в данном процессе.
Ключевые слова: спорт, социальная реклама, СДЮШОР, СМИ.
Abstract. The article examines the role of social advertising in promoting sports in
the Republic of Belarus. On the example of the sports school Zhodino the principles and
model of training athletes, and revealed a functional role of social advertising in the process.
Keywords: sports, social advertising, school, media.
Постановка проблемы. В современном мире спорт превратился в сложный и
социально значимый феномен жизнедеятельности общества. Он выполняет
разнообразные и многочисленные общественные функции, оказывает серьезное
влияние на различные социальные процессы. Развитие спорта привело к появлению
физической культуры как важной подсистемы общей культуры и особой области
социальной деятельности. Она представляет собой совокупность духовных и
материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях
физического развития человека. В современных условиях без спорта и физической
культуры невозможно укрепление здоровья человека и совершенствования навыков
его двигательной активности. В рамках социологии спорта это определяет
необходимость научных исследований теоретических и прикладных проблем
функционирования и развития спорта, в том числе различных аспектов организации
физкультурно-спортивной деятельности.
Анализ исследований и публикаций. Проблемы и вопросы организации и
развития спорта постоянно находятся в центре внимания исследователей. Это
вызвано тем, что спорт является уникальным социальным институтом, который
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обеспечивает развитие, распространение и освоение культуры здорового образа
жизни. Современный спорт предоставляет любому человеку огромные возможности
для проявления и развития его духовных и физических сил. Это нашло свое
выражение во многих научных и методических работах: Визитей Н.Н. «Социология
спорта», Кун Л. «Всеобщая история физической культуры и спорта», Лубышева Л.И.
«Социология физической культуры и спорта», Пономарев И.И. «Социальные
функции физической культуры и спорта», Столяров В.И. «Социология физической
культуры и спорта» и др. Однако существует необходимость исследования
механизмов, благодаря которым в обществе осуществляется связь между сферами
массового и профессионального спорта. Это и определило актуальность и новизну
данного исследования.
Целью исследования является выявление и характеристика роли социальной
рекламы в популяризации спорта в Республике Беларусь (на примере деятельности
СДЮШОР г. Жодино).
Изложение основного материала. Современная Беларусь занимает достойное
место в мировом спортивном сообществе. Страна постоянно входит в двадцатку
сильнейших, если исходить из результатов спортивных состязаний мирового уровня,
среди более 200 спортивных держав мира, принимающих участие в Олимпийских
играх. Беларусь по праву считается спортивной страной, спортсмены которой широко
известны в мире (Максим Мирный, Дарья Домрачева и др.).
Спорт и физическая культура функционируют в Беларуси в форме множества
разнообразных физкультурных и спортивных ассоциаций и организаций. Это, прежде
всего, клубы профессионального белорусского спорта (например, футбольный клуб
«БАТЭ» и хоккейный клуб «Динамо-Минск»). В то же время в обществе всем, кто
интересуется физической культурой и спортом, хорошо знакомы названия таких
спортивных организаций, как детско-юношеская спортивная школа, фитнес-клуб,
физкультурно-оздоровительный центр, спортивный комплекс, плавательный бассейн,
федерация футбола, дзюдо и самбо и т.д. Для большинства населения страны такие
учреждения хорошо знакомы, т.к. люди либо регулярно посещают их сами, либо
водят на спортивные тренировки своих детей.
Деятельность спортивных организаций в стране является предметом
социальной рекламы, которая нацелена на популяризацию спорта, идеалов и
ценностей олимпизма. Социальная реклама – вид некоммерческой рекламы,
направленной на изменение моделей общественного поведения и привлечения
внимания к проблемам социума. Возникает вопрос, почему же в белорусских реалиях
эти понятия – спорт и социальная реклама – могут быть совместимы?
В современном мире тема популяризации спорта и освоения ценностей
физической культуры и традиций олимпизма средствами социальной рекламы
является актуальной. Во-первых, это вызвано необходимостью познания
исторического и гуманистического потенциала спорта. Во-вторых, необходимостью
развития профессионального спорта. Ведь он обусловлен коммерческими интересами
и является основным материальным источником существования спортсменов.
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Однако социальная реклама в сфере спорте имеет свои специфические черты и
особенности. В частности, в поле зрения социальной рекламы в сфере спорта часто
попадают такие особые объекты, как специализированные детско-юношеские школы
олимпийского резерва, спортивные клубы, федерации и т.д.
В данном случае необходимо поближе познакомимся с понятием
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (далее
СДЮШОР). СДЮШОР – это вид образовательного учреждения дополнительного
образования детей и молодежи, которое отвечает за приобщение их к массовой
физической культуре и спорту.
Объектом исследования, результаты которого представлены в этой статье,
стала СДЮШОР г. Жодино. Школа была основана в 1991 году с целью развития
молодежного спорта в городе, который является крупным индустриальным центром
страны. Так, именно в г. Жодино находится «БелАЗ» – всемирно известный
производитель карьерной техники. В данный момент в структуре СДЮШОР
функционирует 5 отделений: дзюдо, самбо, художественная гимнастика, бокс,
гандбол. По половому признаку в СДЮШОР только ориентирована художественная
гимнастика (только девочки и с определенного возраста), остальные виды спорта
смешанные. По возрастному признаку есть средний возраст для занятия спортом – это
школьники, но и для дошкольников создаются группы с определенной программой
проведения тренировки.
В своей деятельности СДЮШОР реализует следующие основные задачи:
 реализация Государственных программ развития физической культуры и
спорта в Беларуси по подготовке спортивного резерва для национальных и сборных
команд страны;
 подготовка стажерского и резервного составов команд Беларуси по
гимнастике художественной, самбо, дзюдо, боксу и гандболу;
 отбор перспективных учащихся в спорте высших достижений и передача их в
другие специализированные учебно-спортивные учреждения и училища
Олимпийского резерва, а также в клубы по видам спорта, участвующие в
национальных соревнованиях в стране;
 развитие материально-технической базы школы для обеспечения ее
деятельности по организации подготовки спортивного резерва;
 физическая подготовка, укрепление здоровья учащихся, повышение уровня
их общей культуры;
 популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга.
Для анализа социальной рекламы, используемой в работе педагогического и
тренерского коллектива СДЮШОР г. Жодино, была сформирована теоретическая
выборка (около 20 объектов). Для этого был использован такой критерий отбора, как
канал размещения рекламы. Это позволило отобрать конкретные образцы социальной
рекламы, связанной с данной школой, из следующих источников:
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 телевизионная реклама (телеканал СФЕРА, программа «Чё по Чём?!» –
СДЮШОР / Отделение бокса; телеканал СФЕРА, видеоролик с участием главного
тренера по боксу СДЮШОР г. Жодино – «Жизнь и расцвет Беларуси в победе
каждого из нас над самим собой»; телеканал СТВ, программа «Центральный
регион»);
 печатная реклама (газеты «Жодзiнскiя Навiны» и «Мiнская праўда», номера
за 2017 год);
 интернет-реклама (реклама в сети Интернет: раздел про СДЮШОР на сайтах
Жодинского горисполкома; группа СДЮШОР г. Жодино в социальной сети
ВКонтакте).
В качестве методов исследования выступили общенаучные методы
исследования и анализ визуальных образцов социальной рекламы.
В целом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, социальная реклама по телевизионным каналам нацелена на
персонификацию деятельности СДЮШОР г. Жодино. Так, в программах и
видеороликах участвовали тренера-преподаватели нашего объекта исследования
Евгений Богдановский, Игорь Коперский, Сергей Позняк. «Чемпион Республики
Беларусь среди боксёров-профессионалов в полутяжёлом весе и старший тренер по
боксу, старший тренер по самбо и мастер пирографии, тренер высшей категории
обладатель 5 дана по дзюдо», – про каждого из перечисленных героев можно сказать,
что они являются эталонами представленного ими вида спорта. Какую же преследуют
мотивацию эти образцы социальной рекламы? Цель одна – показать уровень и
качество спортивных и педагогических достижений лучших работников школы,
профессионалов своего дела. Они предполагают раскрытие того, в чем источник их
тренерского успеха. Кроме того, эти программы
и видеоролики позволяют
познакомиться с теми, кому родители доверяют своих детей и объясняют, почему они
должны выбрать для проведения досуга либо достижения высоких результатов
именно данное государственное учреждение.
Во-вторых, социальная реклама в СМИ нацелена на систематическое
информирование родителей учеников о результатах деятельности СДЮШОР г.
Жодино. Газеты «Жодзiнскiя Навiны» и «Мiнская праўда» публикуются раз в месяц,
но почти в каждом номере содержится информация о городских или республиканских
спортивных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы. Так, в газете «Мiнская
праўда» СДЮШОР неоднократно отмечали из-за высоких результатов на
республиканской Спартакиаде ДЮСШ или других спортивных соревнованиях. Такая
социальная реклама может непосредственно выглядеть как краткая информация по
этому поводу, так и косвенно выступать в форме газетной статьи. Рекламирование
спортивных достижений в жодинских изданиях, в первую очередь, мотивируют
потенциальных учеников и их родителей для занятий спортом в школе.
В-третьих, социальная реклама в интернете направлена на создание и
поддержание коммуникации по поводу спортивной деятельности участников из числа
нынешних или прошлых учеников СДЮШОР г. Жодино. Данный вид социальной
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рекламы наиболее активно развивается в последнее время. Это вызвано тем, что
постоянно увеличивается численность пользователей интернета. Поэтому в
социальных сетях можно оперативно ознакомиться с информацией по различным
аспектам деятельности школы. Кроме того, ознакомиться с информацией по условиям
набора в школу, составом тренерского штаба, режимом и порядком работы школы
можно и на сайтах отдела образования г. Жодино [1; 2]. Создание личной группы
СДЮШОР в социальной сети ВКонтакте, постоянные объявления о набираемых
группах на страницах сетей самих тренеров, фото с соревнований, видео поединков и
спортивных выступлений также играют свою роль и немало влияют на привлечение в
школу новых учеников. Не удивительно, что после просмотра каких-либо онлайн
фотографий или вступления в группу в социальной сети ВКонтакте ребенок и/или его
родители принимают решение об обучении именно в этой спортивной школе.
Выводы. Спорт – это, в первую очередь, здоровый образ жизни, поддержание
физической культуры, самодисциплина и контроль, а также – это результаты и успех,
к которым мы все так стремимся. Соревновательный дух спорта способствует
формированию у детей и подростков волевых, лидерских качеств, без которых вряд
ли можно рассчитывать на успех в современной жизни. Поэтому социальная реклама
является эффективным инструментом, который позволяет ознакомить детей и их
родителей с этой важной для них информацией.
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
SPECIFICITY OF SOCIAL WORK WITH ELDERLY PEOPLE
Анотація. У статті розглядається соціальна робота з людьми похилого віку.
Досліджено старіння суспільства як наслідок демографічної кризи. Розкрито
соціальні, психологічні та фізіологічні характеристики цієї категорії людей.
Висвітлено головні проблеми, які супроводять життя людей похилого віку.
Охарактеризовано принципи, форми та методи соціальної роботи, що спрямовані на
цю категорію українського суспільства.
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соціальної роботи, соціальна політика.
Abstract. The article deals with social work with people of the elderly. The aging of
society as a consequence of the demographic crisis is researched. The social, psychological
and physiological characteristics of this category of people are revealed. The main problems
that accompany the life of the elderly are highlighted. The principles, forms and methods of
social work aimed at this category of Ukrainian society are described.
Keywords: elderly people, old age, social work, principles of social work, social
policy.
Постановка проблеми. Проблеми соціальної роботи з людьми похилого віку
нині перебувають у центрі уваги багатьох соціальних інститутів і дослідницьких
програм, спрямованих на наукове обґрунтування та розроблення стратегій
забезпечення достатнього рівня життя даної вікової групи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфікою соціальної роботи з
людьми похилого віку займається велика когорта науковців, серед яких можна
назвати: Е.І. Холостову, В.М. Шахрая, Л.Т. Тюптю, І.Д. Звєрєву, А.І. Капську,
І.Г. Зайнишева та ін.
Е.І. Холостова в своїх дослідженнях розглядає життєдіяльність людей похилого
віку впродовж усього життя, описує похилий вік як соціальну проблему, аналізує
ставлення до даної вікової групи в суспільстві, сім’ї та близького оточення.
Висвітлює основні проблеми, з якими зіштовхуються особи даного вікового
прошарку.
В.М. Шахрай стверджує, що люди похилого віку є соціальною спільністю, яка
має притаманні для неї особливості, переконання та досвід, і бере участь у житті
суспільства. Розглядає теорії старості та принципи соціальної роботи з людьми
похилого віку.
Л.Т. Тюптя аналізує сприйняття людей похилого віку суспільством та
стереотипи, які склались відносно них. Розглядає підготовку людини до настання
похилого віку та прийняття нею статусу людини похилого віку.
І.Д. Звєрєва досліджує рівні, на яких здійснюється соціальна робота з людьми
похилого віку та принципи цієї діяльності. Науковець стверджує, що головним у
роботі з даною віковою групою є залучення їх до «соціальної самодіяльності» і
розроблення відповідних програм.
А.І. Капська розглядає напрями та завдання соціальної роботи з людьми
похилого віку, а також проблеми самотності в цей період. Аналізує соціальний захист
людей похилого віку та напрями його здійснення.
І.Г. Зайнишев розглядає проблему старіння як соціальний феномен ХХ ст.,
висвітлює складові елементи соціальної політики відносно людей похилого віку,
описує діяльність і призначення закладів соціального обслуговування людей
похилого віку.
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття. В сучасних умовах життя люди похилого віку
зіштовхуються з багатьма проблемами, а саме: матеріальними, економічними,
побутовими та психологічними, які ставлять їхнє життя на рівень виживання.
Демографічні дані говорять про те, що відбувається тенденція зростання кількості
людей похилого віку, і в суспільстві спостерігається дискримінація людей за віком,
тобто неприйняття молодим і сильним поколінням старих і слабких. Саме тому
необхідно працювати і вдосконалювати діяльність у сфері соціальної роботи з
людьми похилого віку, розробляти нові принципи, форми та методи роботи з цією
категорією українського суспільства.
Мета дослідження. Головною метою статті є розкрити специфіку соціальної
роботи з людьми похилого віку; дослідити сучасні тенденції застосування принципів,
форм і методів соціальної роботи з людьми похилого віку.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи сучасні проблеми людей похилого
віку доводиться, на жаль, констатувати, що рівень соціальної роботи і та система
соціальних служб, що діють сьогодні в Україні, неспроможні вирішити шквал
негараздів, що супроводять життя цієї категорії українського суспільства.
Розглянемо основні принципи.
1. Принцип групи «незалежність» має на увазі, що люди похилого віку повинні
мати доступ до основних благ і обслуговування, можливість працювати чи займатися
іншими видами діяльності, що приносить прибуток, брати участь у визначенні
термінів припинення трудової діяльності, зберігати можливість участі у програмах
освіти і професійної підготовки, жити в безпечних умовах з урахуванням
особистісних запитів, мати можливість проживати в домашніх умовах доти, поки це
можливо.
2. Принципи групи «участь» відображають питання залучення людей похилого
віку до життя суспільства й активної участі в розробленні і здійсненні політики, яка
стосується їхнього добробуту, можливостей створювати рухи чи асоціації людей
похилого віку.
3. Принципи групи «відхід» є основою при вирішенні проблеми забезпечення
людини похилого віку доглядом і захистом з боку родини, громади, доступу до
медичного обслуговування з метою підтримки чи відновлення оптимального стану та
запобігання захворюванню, доступу до соціальних і правових послуг, користування
послугами піклувальних установ і обов’язкового дотримання в соціальних установах
прав людини та основних свобод, включаючи повагу гідності, переконань, а також
права приймати рішення щодо догляду та якості життя.
4. Принципи групи «реалізація внутрішнього потенціалу». На ньому базується
ідея, яка стверджує, що люди похилого віку повинні мати можливість для всебічної
реалізації свого потенціалу, щоб їм завжди був відкритий доступ до суспільних
цінностей у галузі освіти, культури, духовного життя і відпочинку.
5. Принципи групи «гідність» несуть ідею недопущення експлуатації,
фізичного, психічного насильства стосовно людей похилого віку, забезпечення їм
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прав на справедливе до них ставлення незалежно від віку, статі, расової чи етнічної
приналежності, індивідуальності чи іншого статусу, а також незалежно від їхнього
трудового внеску [6].
Соціальна робота з людьми похилого віку багатопланова і багатоаспектна.
Вона торкається таких сфер життєдіяльності, як здоров’я, фінанси, організація
дозвілля, подолання криз, формування «Я-концепції», і тут вирішального значення
для соціальних працівників набувають знання про психологічні особливості людей
даного віку, їхні потреби та можливості.
Серед підходів, що пропонуються в галузі соціальної роботи з людьми
похилого віку, виокремлюються концепція «селективної оптимізації життєдіяльності
людей похилого віку з компенсацією соціальних амортизаторів». Вона базується на
розрізненні нормального, патологічного і оптимального процесу старіння. За
організації соціальної роботи на основі названої концепції з людьми похилого віку
практична діяльність складається з трьох основних елементів. По-перше, селекції, що
розуміється як пошук основних чи стратегічно важливих елементів життєдіяльності
людини похилого віку, які були втрачені з віком. По-друге, виходячи з оптимізації,
яка полягає в тому, що людина похилого віку, завдяки сприянню кваліфікованого
спеціаліста з соціальної роботи, знаходить для себе нові резервні можливості,
оптимізує своє життя як в кількісному, так і в якісному відношеннях. По-третє,
виходячи із компенсації, яка полягає у створенні додаткових джерел, що
компенсують вікову обмеженість в адаптивному процесі, у використанні нових
сучасних технік і технологій, які поліпшують пам’ять, компенсують втрату слуху [6].
Люди похилого віку мають право на повноцінне життя. І це стає можливим
лише в тому випадку, якщо вони самі беруть активну участь у вирішенні питань, що
їх безпосередньо стосуються. Важливу роль у вирішенні подібного роду завдань у
нинішній час відіграють групи взаємодопомоги.
Соціальна робота з людьми похилого віку допускає також використання трьох
фундаментальних принципів: 1) вивчення індивіда в його соціальному середовищі;
2) розуміння психосоціального становлення та розвитку особистості як довічного
процесу; 3) врахування соціокультурних чинників у формуванні та розвитку
особистості [1].
Основні цілі таких програм:
 надання людям похилого віку можливості принести користь своїм
громадянам, немічним, хворим людям, інвалідам, самотнім, які потребують допомоги,
і, надаючи допомогу іншим, заслужити повагу, відчути задоволення від усвідомлення
своєї корисності та можливості зробити життя іншого кращим;
 організація додаткових служб із людей похилого віку, які добровільно
надають допомогу своїм ровесникам;
 використання досвіду і знань людей похилого віку для надання допомоги
соціальним органам, дитячим садам, школам, адміністративним структурам шляхом
консультацій; реалізація програми «Бабусі і дідусі, які приходять», у межах якої люди
похилого віку допомагають дітям із маргінальних сімей долати труднощі у навчанні;
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 сприяння поліпшенню зв’язків між поколіннями, зближенню людей похилого
віку і молоді, переданню життєвого досвіду, знань, навичок молодим, збереженню
зв’язків людей похилого віку з установами, в яких вони працювали [5].
Соціальна робота з людьми похилого віку завжди вважалась і вважається
однією з найважчих у психологічному плані. Тому соціальні працівники повинні мати
універсальну підготовку щодо всіх аспектів життя людей похилого та старечого віку,
усвідомлювати величезну кількість психологічних, психопатологічних, соматичних,
морально-етичних проблем, які виникають у людей цього вікового періоду. Слід
розуміти, що населення старших вікових періодів – це група, яка характеризується
широким спектром внутрішніх відмінностей. Важливо не змішувати всі групи людей
третього віку, а розглядати кожну групу із розривом не більше, ніж 5-10 років. Для
прогнозування потреб у соціальному обслуговуванні та соціальній роботі необхідним
є визначення динаміки зростання чисельності людей віком від 75 років і старше, а не
загального збільшення числа людей віком від 55 років. За даними наукових
досліджень, 80% осіб, старших 75 років, – найбільш безпомічні люди, і вони
потребують повної сторонньої допомоги та обслуговування.
Висвітлюючи систему життєдіяльності людей похилого віку, слід зазначити,
що стиль життя та сфери діяльності люди похилого обирають такий, який для них є
найбільш прийнятним і вони є його творцем. Саме від вибору залежить, як вони
проводитимуть свій вільний час, що їм цікаво і чим займатися. Адже перед людиною
похилого віку в цей період життя постає вибір: жити спогадами про минуле чи жити
сучасним і майбутнім та брати активну участь у взаємодії з оточуючими та
навколишнім світом. Саме об’єктивний вибір допомагає їм позбутися відчуття
самотності та непотрібності і віднайти сенс життя.
Точне і повне знання особливостей впливу соціально-психологічних і
біологічних факторів на процес старіння особистості дасть змогу направлено змінити
умови, спосіб життя людей похилого віку таким чином, аби сприяти оптимальному
функціонуванню їх особистості і формами та методами соціальної роботи
здійснювати стримуючий вплив на процес їх старіння.
Висновки. Проаналізувавши старість як соціальну та наукову проблему, можна
говорити про те, що люди похилого віку зіштовхуються з багатьма проблемами, що
лежать в площині економічного, побутового, психологічного, медичного, соціального
обслуговування. Також для людей похилого віку характерною є проблема соціальної
ізоляції, страждання від самотності, нерозуміння оточуючих через їхні звички та
небажання їх змінювати.
Визначаючи види соціальної роботи з людьми похилого віку, стає зрозумілим,
що соціальна робота з даною віковою групою здійснюється не завжди ефективно і на
достатньому рівні через відсутність обґрунтованих стратегій обслуговування та
обмеження соціально-економічних можливостей держави забезпечити достатніми
ресурсами цей напрям діяльності. Зауваживши викладене, можна зробити висновок,
що дані проблеми потребують подальшого наукового дослідження і розроблення
нових стратегій та форм обслуговування людей похилого віку.
69

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017

Список використаних джерел
1. Губський Ю.І., Чайковська В.В., Царенко А.В. Оптимізація медикосоціальної допомоги людям літнього віку в Україні шляхом розвитку служби
паліативної та хоспісної допомоги : тези, V Національний конгрес геронтологів і
геріатрів України (Київ, 12-14 жовтня 2010 року) / Ю.І Губський, В.В. Чайковська,
А.В. Царенко // Проблемы старения и долголетия. – 2010. – Т. 19. – C. 310.
2. Єгорова Л.В. Організація медико-соціальної допомоги людям похилого віку
в територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів віку : тези
V Національний конгрес геронтологів і геріатрів України (Київ, 12-14 жовтня
2010 року) / Л.В. Єгорова [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal
3. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / За ред.
Е.М. Лібанової. – К. : Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.
4. Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных русловий /
Н. Луман // Социологический журнал. – 2002. – №1-2 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу : http://www.nir.ru/socio/ scipubl/sj/sj1-2-00.html
5. Мадридский международный план действий по проблемам старения / ООН,
Департамент по экономике и социальным вопросам; Отдел социальной политики и
развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.socpolitika
6. Новий FordFocus створюють з урахуванням потреб людей похилого віку та
вагітних [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://hedgepay.
info/?p=10%3E
7. Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб. Методичні рекомендації для
закладів та установ, що працюють із вразливими групами населення / Український
фонд соціальних інвестицій. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 2007. – 204 с.

Мазуркевич О.П., кандидат культурології,
доцент кафедри соціальних технологій,
Вінницький інститут Університету «Україна»;
Чапаєва Л.О., здобувач вищої освіти,
спеціальності «Психологія»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SOCIAL ADAPTATION OF
SPECIAL NEEDS OF STUDENTS IN INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE
Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності психологічних особливостей
студентів з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням онтогенетичного
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процесу інтеграційних механізмів психіки, нозологій захворювань, що є
найпоширенішими причинами настання інвалідності, особливостей міжособистісного
сприйняття учасників освітньо-виховного процесу як умов успішної соціальної
адаптації. Розглянуто сучасні підходи до формування інклюзивного освітнього
простору як оптимального середовища адаптації молоді з інвалідністю.
Ключові слова: студенти з обмеженими фізичними можливостями, інклюзія,
соціальна адаптація, соціальний комфорт, міжособистісна взаємодія.
Abstract. The article is devoted to the disclosure of the essence of the psychological
peculiarities of students with disabilities taking into consideration ontogenetic process of
integration mechanisms of the psychics, nosology of diseases which are the most common
causes of disability, the perception of participants in the educational process as a condition
for successful social adaptation. Modern approaches to the formation of an inclusive
educational space as an optimal environment for the adaptation of youth with disabilities are
considered.
Keywords: students with disabilities, inclusion, social adaptation, social comfort,
interpersonal interaction.
Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується
посиленням уваги до проблем формування особистості, здатної повноцінно
сприймати, розуміти та примножувати матеріальні й духовні цінності. Серед
актуальних проблем розвитку особистості особливо відчутними і гострими є питання,
пов’язані із складним й багатоаспектним явищем у системі соціалізації молоді з
обмеженими фізичними можливостями, її освіти, працевлаштування та подальшого
повноцінного життя. Про це йдеться у Конвенції ООН про права інвалідів, що набула
чинності і в Україні. У статті 24 Конвенції сказано, що інваліди мають право на освіту
без дискримінації й на підставі рівності можливостей, що забезпечується
інклюзивною освітою на всіх рівнях. Також держави-учасниці забезпечують
інвалідам доступ до загальної вищої освіти, професійного навчання, освіти для
дорослих протягом усього життя без дискримінації та нарівні з іншими. Спільна
освіта – інклюзивна освіта – молоді з обмеженими фізичними можливостями та їх
здорових однолітків є основою їх соціальної адаптації.
Інклюзивна освіта – це масштабне залучення всіх молодих людей до всіх
аспектів навчання та життя, незалежно від наявності тих чи інших індивідуальних
особливостей чи відмінностей. Вона передбачає усунення будь-яких форм сегрегації,
зокрема спеціальних класів чи груп для тих, хто не відповідає умовно визначеному
стандарту «нормальності». У межах інклюзивної моделі всі студенти навчаються
разом у звичайних навчальних закладах, групах, які, в свою чергу, активно
адаптуються та змінюються, щоб враховувати й задовольняти потреби кожного.
Інклюзивна освіта направлена на забезпечення якісної освіти для всіх.
Загальноосвітній заклад повинен представити комплекс різноманітних форм і
методів для індивідуалізації навчального процесу з тією ціллю, щоб всі учасники
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достойно брали участь у ньому і приймали та розуміли цю участь. Для інклюзивного
навчального закладу характерна мобільність в залежності від індивідуальних
особливостей студента, спрямованої на створення та підтримку можливостей
реалізації здійснення якісної, пізнавальної та поведінкової діяльності кожного в
навчанні і можливості бути успішними в цьому процесі [7, с. 74].
Інклюзивний освітній простір – система різнопланових соціальних контактів і
конструктивної співпраці учасників навчально-виховного процесу з динамічним
розвитком його компонентів для забезпечення якісної освіти і соціалізації молоді з
обмеженими фізичними потребами [11, с. 25].
Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями у різні
вікові періоди, яким відповідають етапи розвитку і становлення їх особистості,
характеризуються
специфічними
соціально-психологічними
особливостями
[5, с. 156]. Студентський вік має специфічні закономірності й являє собою важливий
етап у розвитку особистості. У цей період відбувається становлення фахівця,
формування його світогляду, ідеалів, переконань. Студентські роки для молодої
людини слід розглядати не тільки як підготовку до майбутньої професійної
діяльності, але й як першу сходинку до зрілості. Соціальна адаптація студентів з
обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору
буде більш ефективною за умови врахування їх соціально-психологічних
особливостей, а саме:
 за віком,
 за належністю до певної соціальної групи,
 за особливістю статусу, зумовленого обмеженими фізичними можливостями,
 за фізичним станом, що включає нозології захворювань.
Отже, дослідження соціально-психологічних особливостей студентів з
обмеженими фізичними можливостями, їх вікових та особистісних особливостей слід
проводити в усіх зазначених напрямах [5, с. 112]. Розглядаючи студентство як
«особливу соціальну категорію, специфічну спільність людей, організовано
об’єднаних інститутом вищої освіти», І.А. Зимова виділяє основні характеристики
студентського віку, що різнять його з інших груп населення високим освітнім рівнем,
високою пізнавальною мотивацією, найвищою соціальною активністю і гармонійним
поєднанням інтелектуальної та соціальної зрілості. За результатами дослідження було
встановлено, що студентський вік є виключним за вагомістю періодом розвитку
людини як особистості:
 формування професійних, світоглядних і громадянських якостей майбутнього
фахівця;
 розвитку професійних здібностей і сходження до вершин творчості як
передумова подальшої самостійної професійної творчості;
 центральний період становлення інтелекту і стабілізації рис характеру;
 відбувається перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій;
 інтенсивно формуються соціальні цінності у зв’язку з професіоналізацією
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[1, c. 26].
Найважливішим новоутворенням цього періоду є підвищена мотивація до
самоосвіти, тобто самопізнання, формування відношення до самого себе. Саме в цей
період проблема сенсу життя стає глобально всеосяжною з урахуванням ближньої та
дальньої перспективи. Також важливим новоутворенням студентського віку є поява
нових життєвих планів, а в цьому виявляється установка на свідоме будівництво
власного життя як прояв початку пошуку його сенсу. В юності людина прагне до
самовизначення як особистість та як людина, включена в трудову д яльність. Пошук
професії – найважливіша проблема студентського віку [3, с. 53]. Зазначені
особливості інтелектуального розвитку ранньої молодості мають враховуватись і при
побудові міжособистісних стосунків в інклюзивному освітньому середовищі.
Також великий вплив справляє група на формування етичної культури, почуття
відповідальності за доручену справу, причетності до діяльності і традицій вузівського
колективу. Те, як складатимуться відносини студента з обмеженими фізичними
можливостями з групою, значною мірою впливатиме на швидкість та ефективність
його адаптації у вузі [6, с. 16-17]. Як зазначається у соціально-педагогічному
словнику-довіднику за редакцією Т.Ф. Алєксєєнко, «обмеження можливостей людини
значною мірою зумовлене ставленням до неї інших представників соціуму, які
виокремлюють її із соціуму як таку, що має обмежені можливості, а також тими
бар’єрами у довкіллі, які розраховані тільки на здорових людей і перешкоджають
вільному пересуванню і спілкуванню, що впливає як на соціальне самопочуття так і
на можливості». Саме тому постає необхідність вивчення:
 взаємного сприйняття та стосунків на рівні «студент з обмеженими
фізичними можливостями – здорові студенти»;
 взаємного сприйняття та стосунків на рівнях «студент з обмеженими
фізичними можливостями – викладач»;
 особливостей спілкування, спільної діяльності, дружби, самооцінки та
самоідентифікації, самопрезентації, емпатійності тощо [10, с. 47].
Безпосереднім поштовхом до початку процесу соціальної адаптації найчастіше
стає усвідомлення особистістю того факту, що засвоєні в попередній соціальній
діяльності стереотипи поведінки перестають забезпечувати досягнення успіху і
актуальною стає перебудова поведінки відповідно до вимог нових соціальних умов
або нового для адаптанта соціального середовища. Розглянемо основні стадії
адаптації особистості в новому для неї соціальному середовищі:
1. Початкова стадія, коли індивід усвідомлює, як він повинен поводитись у
новому для нього соціальному середовищі , але ще не готовий визнати і прийняти
систему цінностей нового середовища, прагне дотримуватися колишньої системи
цінностей.
2. Стадія терпимості, коли індивід і нове середовище проявляють взаємну
терпимість до систем цінностей і зразків поведінки один одного.
3. Акомодація, тобто визнання і прийняття індивідом основних елементів
системи цінностей нового середовища при одночасному визнанні деяких цінностей
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індивіда новим соціальним середовищем.
4. Асиміляція, тобто повний збіг систем цінностей індивіда та середовища
[4, с. 34].
Як вважає дослідник І.А. Георгієва, формування механізмів соціальної
адаптації особистості невіддільне від всіх видів перетворень індивідів і відбувається у
трьох основних фазах: діяльності, спілкуванні, самосвідомості, характеризуючих його
соціальну сутність [2, с. 16]. Варто зазначити, що окрім академічної групи, студент
вищого навчального закладу включений у діяльність і відносини інших соціальних
груп: сім’ї, громадських організацій, виробничих колективів, об’єднань за інтересами
тощо, у кожній з яких він виконує певну роль, тобто соціальну функцію особистості,
відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки суб’єкта в залежності від його
статусу або позиції в системі міжособистісних відносин, що визначає його права,
обов’язки та привілеї. Розглядаючи взаємини на рівні «студенти з обмеженими
фізичними можливостями – здорові студенти», як складову міжособистісних
відносин, варто, в першу чергу, враховувати такий фактор, як специфіка взаємного
сприйняття на рівні «здоровий – хворий». У процесі такої взаємодії студентська група
розглядається як мікромодель соціуму. Успішність соціальної адаптації у групу
однокурсників формує установку на успіх соціальної адаптації у суспільні відносини
на мезо- та макрорівнях. Тому формування оптимального середовища на рівні
освітнього закладу залежить від тієї установки, яка задається і відтворюється на
взаєминах у системі «здоровий – інвалід» [10, с. 48]. Вивчення зарубіжного і
вітчизняного досвіду дозволило виявити, що студенти з обмеженими фізичними
можливостями, нерідко маючи потенційну нагоду брати активну участь у житті
суспільства, не можуть її реалізувати просто тому, що здорові студенти не хочуть
спілкуватися з ними. Однією з важливих характеристик внутрішнього потенціалу
студентів з обмеженими фізичними можливостями, що визначають їх стосунки з
викладачами і здоровими студентами, є самооцінка. Можуть також мати місце
егоцентричність, яка характеризується переоцінкою власних здібностей та
можливостей, надмірним честолюбством, необґрунтованими очікуваннями щодо
інших, емоційною холодністю, байдужістю. В цих випадках характерною є
нестабільна самооцінка. Дослідник вважає необхідним будувати навчально-виховний
процес з урахуванням названих індивідуально-психологічних особливостей
особистості [11, с. 139-142]. Отже, особистісні характеристики студентів з
обмеженими фізичними можливостями, їх налаштованість на соціальну адаптацію, є
вагомою умовою успіху.
Студенти із соматичними захворюваннями мають обмежену стійкість до
впливу факторів навколишнього середовища та знижену активність, що викликано
хронічними (довготривалими) захворюваннями, такими як епілепсія, або гострими
(короткотривалими) захворюваннями, такими як пневмонія, проблемами зі здоров’ям,
які можуть негативно впливати на процес їх навчання. До найпоширеніших
соматичних захворювань належать серцево-судинні захворювання, епілепсія,
цукровий діабет та рак. У деяких студентів періоди зниження працездатності й уваги
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можуть чергуватися з періодами без приступів. Основна інформація, яку повинен
знати кожен викладач, котрий працює з такими студентами, полягає в уточненні
характеру проходження приступів і коматозних станів, що є характерними ознаками
вище перелічених хвороб. Неможливо оминути і такий важливий фактор інтеграції,
як ставлення викладачів та кураторів до студентів з обмеженими фізичними
можливостями. Позиція викладача здобуває виключної важливості у реалізації
процесів інтеграції, адже саме викладачі та куратори мають можливість впливати на
інтеграцію як усієї групи так і окремих студентів у групу на основі принципу
спільності інтересів. У межах навчального процесу, аудиторної діяльності, ця
спільність інтересів проявиться в потребі здобуття високого рівня професійних знань,
фахових навичок, професійної компетентності. Окрім того, викладачам та кураторам
у ВНЗ необхідно враховувати особливості роботи із дорослими людьми, а тому
стосунки в системі «викладач – студент» мають будуватися як суб’єкт-суб’єктні. Це
дає змогу додаткового підкреслення цінності кожного учасника освітнього процесу,
що є особливо важливим при роботі зі студентами з обмеженими фізичними
можливостями. Оптимально, коли спілкування між викладачем, здоровими
студентами та студентами з обмеженими фізичними можливостями відбувається в
контексті культури ділового спілкування, що передбачає значущість, рівність та
цінність кожного учасника процесу. Актуальним є використання у процесі навчання
технологій тренінгової роботи, дослідницьких методів навчання, ігрового,
проблемного, комп’ютеризованого навчання. Важливу роль в окресленій площині
посідає використання евристичних технологій: вирішення дидактичних проблем на
рівні ділового та особистісного спілкування.
Таким чином, соціально-психологічна складова забезпечення успішності
процесу соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями є
надзвичайно вагомою, оскільки наявність сформованих позитивних установок (з боку
самого студента, його найближчого соціального оточення – студентської групи,
колективу викладачів, кураторів, соціальних служб) має стати передумовою
успішності цього процесу.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
WORLD EXPERIENCE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SOCIAL WORK
Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу стратегій розвитку
інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами в різних країнах світу. А також
визначає плюси та мінуси природного та законодавчого шляхів розвитку інклюзії.
Ключові слова: люди з особливими потребами, інклюзивна освіта, природній
та законодавчий шлях розвитку інклюзії.
Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of strategies for the
development of inclusive education for children with special needs in different countries of
the world. It also identifies the pros and cons of the natural and legislative ways of
developing inclusiveness.
Keywords: people with special needs, inclusive education, natural and legislative
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path of inclusive development.
Постановка проблеми. Сучасний світ нарешті дійшов до розуміння того, що
кожна дитина має виховуватися в родині. Адже перебування в закритих стаціонарних
закладах призводить до появи утриманців, які не приносять користі суспільству.
Вихідці з інтернатів в дорослому житті відтворюють модель стосунків, яку вони
засвоїли в дитинстві, що кардинально відрізняється від загальноприйнятих принципів
комунікації.
Аналіз досліджень і публікацій. Вагому роль у досліджені особливостей
становлення нових стратегій виховання та навчання дітей з інвалідністю та їхньої
соціальної інтеграції відіграють на сьогодні вчені саратовської школи –
Є.В. Бєлозерова, Д.В. Зайцев, Г.Г. Карпова, Е.К. Наберушкіна, П.В. Романов,
А.А. Чернецька, О.Р. Ярська-Смирнова. Трансформаційні процеси в системі освіти на
шляху до інклюзії в різних країнах світу розглядають й такі вчені як: Е.Р. Даніелс,
К. Стаффорд, І. Парашіва, С. Богданова, Т. Жулковская, В.Р. Різер, А.Р. Маллер,
М. Біббі. Щодо вітчизняних досліджень питання освітньої інтеграції дітей з
особливими потребами, то вагому роль тут відграють практики, які безпосередньо
долучені до впровадження новітніх технологій виховання та навчання в Україні:
О.М. Дикова-Фаворская, А.А. Колупаєва, Л.В. Антонюк, О.О. Патрикеєва, Н.З. Софій,
І.В. Луценко, І.П. Василашко. В більшості випадків науковці роблять поверхневий
аналіз історії становлення інклюзії за кордоном і не акцентують свою увагу на тому,
які прорахунки, недоліки або досягнення були зроблені в інших країнах, як цей досвід
можна запозичити при розвитку власної системи виховання та навчання дітей з
особливими потребами. Тобто, інформація є фрагментарною і доволі
несистематизованою та вона, в більшості випадків, не має практичного значення,
виявляється простою констатацією історичних фактів. Саме ці недоліки стали
поштовхом до написання даної роботи.
Мета статті. Головна мета даної статті це відображення того, як суспільство
проходило шлях від сегрегації людей з особливими потребами в закритих структурах
до інтеграції їх в загальний освітній потік та виведення рекомендацій щодо
покращення інклюзії в Україні на основі світового досвіду.
Виклад основного матеріалу. В країнах, які пішли законодавчим шляхом,
інтегративне навчання з’являється поступово завдяки реформуванню системи освіти.
Інколи такі зміни впроваджуються під тиском батьків та захисників прав людей з
особливими потребами (Італія, Великобританія, США, Данія), а інколи з ініціативи
уряду (Швеція, Франція, Канада та ін.). Законодавчий шлях розвитку інклюзії обрала
й Україна. Але через низький рівень розробленості нормативної бази, що
підтримувала розвиток інклюзії, а також через відсутність матеріального, кадрового
та фінансового забезпечення батьки дітей з особливими потребами нерідко змушені
повертатися до старих форм навчання і виховання (спеціальної або домашньої
освіти). Більшість країн намагаються реформувати вже існуючу систему, в той час як
існує ряд держав, які навіть про інтеграцію і не замислюються. Це ті держави, в яких
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інклюзія розвивається природнім шляхом. Їхній досвід є доцільним для дослідження,
адже він дає можливість зрозуміти в які сфери і коли має втручатися держава.
Природній шлях розвитку інклюзії характерний для тих країн, де діти з особливими
потребами через низький рівень фінансування і розвитку спеціальної освіти
навчаються в загальноосвітніх закладах зі «здоровими» однолітками.
Здійснюючи аналіз економічних та політичних особливостей країн, які
розвивали інклюзію природнім шляхом та законодавчим, було визначено деякі
показники, за якими розрізняються ці держави в інтегруванні дітей з особливими
потребами. Перший показник – це рівень розвитку законодавства в країні. В
державах, що розвивали інклюзію природнім шляхом, закони приймаються повільно і
без урахування потреб та інтересів різних груп населення. В той час, як країни, які на
законодавчому рівні сприяють інтеграції осіб з особливими потребами, розглядають
кожен законопроект з точки зору «лінзи інвалідності». Україна, нажаль, за даним
показником дещо відстає від європейських країн, адже має дуже багато недолугих
суперечностей між різними нормативними документами.
Другий показник – рівень розвитку медицини, адже від правильності діагнозу
дитини залежить і те наскільки якісним буде догляд за нею. В першій групі країн,
медицина знаходиться в жахливому стані: медичні структури зосереджуються в
великих містах, доступ до яких для більшості населення ускладнений, не вистачає
кваліфікованих спеціалістів та спеціальної апаратури, але найгірше те, що громадяни
не довіряють медикам і уникають контактів з ними. Існують випадки коли жінки
народжують дітей вдома і не звертаються після пологів до лікарів. Лише з часом
батьки помічають відхилення у малечі, але встановити правильний діагноз інколи
медики не можуть, тому така дитина зростає поряд з однолітками, не
виокремлюючись в специфічну групу «інваліди». В країнах, що розвивають інклюзію
законодавчо, наявний високий рівень розвитку системи охорони здоров’я, а отже тут
висока точність при встановлені діагнозів дитини. Найвагомішим показником з точки
зору даного дослідження є сам стан розвитку освіти. Країни, що йдуть природнім
шляхом інтегрування осіб з особливими потребами мають погане фінансування даної
сфери, а отже не мають розгалуженої системи закладів для навчання і виховання
особливих дітей. Крім того, тут низький стан розвитку і спеціальної освіти. Навчальні
заклади сконцентровані в великих містах, в сільській місцевості може бути одна
школа на два-три селища, вибору у сімей особливих дітей просто не має, їх
залишають або вдома, або відправляють в звичайну школу. В навчальних закладах
через брак фінансування не має спеціальних педагогів призначених для роботи з
дітьми з особливими потребами і навіть не має можливості розробляти
індивідуальний план навчання, всі діти виховуються одним педагогом за спільною
програмою. Ще одним вагомим показником, який вказує на різницю між двома
групами держав, це участь батьків і громадськості в розвитку системи виховання і
навчання дітей. В той час як в другій групі держав батьки відслідковують все, що
відбувається з їхніми дітьми і підбурюють громадськість до осудження політики
держави, якщо це потрібно для впровадження змін в системі.
78

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017

Висновки. В Україні уряд намагається зробити все для того, щоб наздогнати за
показниками інклюзії європейські країни, насаджуючи її штучно згори, але як
свідчить практика недосконалість законодавства та проблеми в усіх сферах
суспільного життя стають перешкодами для даної стратегії. В Україні існує й загроза
руйнування тієї системи освіти, яка довгий час була єдиною сферою навчання дітей і
саме тому доцільним є врахування досвіду Канади та Литви, які власне показали
наслідки від такої політики. Досягнення країн, які розвивають інклюзію природнім
шляхом є вагомим для розуміння того, як і коли має держава втручатися в існуючу
систему освіти так, щоб її не зруйнувати, а вивести на новий рівень. Уряду України
слід врахувати досягнення та недоліки інклюзивної політики країн, які розвивають
дану сферу не один рік, а не здійснювати примусове насадження скопійованої моделі
в непідготовлені до цього навчальні заклади. Адже кожен невірний крок, може стати
фатальним не лише для дітей з особливими потребами, а й для суспільства.
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ВИРІШЕННЯ
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SOLUTION
Анотація. У статті проведено аналіз стану інклюзивної освіти в Україні.
Встановлено низку чинників, що перешкоджають впровадженню та розвитку
інклюзивної освіти. Сформульовано комплекс взаємопов’язаних економічних та
організаційних важелів макро-, мезо-, мікрорівнів, спрямованих на активізацію
розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Ключові слова: інклюзивна освіта, діти-інваліди, економічні та організаційні
важелі впливу, макро-, мезо-, мікрорівні, активізація розвитку.
Abstract. The article analyzes the state of inclusive education in Ukraine. A number
of factors have been identified that impede the implementation and development of
inclusive education. The complex of interconnected economic and organizational levers of
macro-, meso- and micro levels, aimed at activating the development of inclusive education
in Ukraine, is formulated.
Keywords: inclusive education, children with disabilities, economic and
organizational levers of influence, macro-, meso-, micro- level, activation of development.
Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства України і процеси
інтеграції в європейську спільноту гостро ставлять питання забезпечення соціального
захисту громадян країни, і особливо тих, хто потребує його найбільше, зокрема, це
діти з особливими освітніми потребами. Актуальність проблеми інклюзивної освіти
пов’язана насамперед, з тим що чисельність дітей, які потребують корекційного
навчання, неухильно зростає. На сьогодні дітей, які потребують корекції фізичного
та (або) розумового розвитку, в Україні понад 1 млн., що становить 12% від загальної
чисельності дітей у країні. При цьому інклюзивною освітою охоплено 5,0% дітей з
інвалідністю: станом на 1.09.2014 р. дошкільні навчальні заклади відвідували
7 950 дітей-інвалідів; у навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої
освіти навчалися 41 557 дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового
розвитку. Таким чином, 95,0% дітей з інвалідністю навчаються в умовах спеціальних
навчальних закладів, або не отримують освіту взагалі. Тому пошук підходів до
активізації розвитку інклюзивної освіти є важливим державним питанням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останнього десятиліття
вітчизняні науковці, зокрема, С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда,
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Н. Софій, І. Ярмощук та ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми
залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закладах, їх
реабілітації та соціалізації до суспільних норм. Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Разом із тим, незважаючи на важливість і актуальність
інклюзивної освіти, науковці констатують серйозні проблеми в її науковій розробці та
практичній реалізації. Дані обставини визначили актуальність теми дослідження та
необхідність пошуку економіко-організаційних важелів впливу на активізацію
розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Мета статті полягає в розкритті особливостей розвитку інклюзивної освіти в
Україні та пошуку економіко-організаційних важелів його активізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інклюзивна практика реалізує
доступ до одержання освіти в загальноосвітньому закладі за місцем проживання та
створення необхідних умов для успішного навчання для всіх без виключення
дітей,незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та фізичних
можливостей.
Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі
всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку. Він
передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити
кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. Термін
«інклюзія» має відмінності від термінів «інтеграція» та «сегрегація». При інклюзії всі
зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного
результату.
За визначенням, яке дають Н. Софій та Н. Найда, «інклюзивна освіта – це
система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права
дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання
дитини з особливими освітніми потребами, зокрема, дитини з особливостями
психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу» [1]. На наш погляд,
це визначення повною мірою стосується і процесу навчання таких дітей в
дошкільних, професійно-технічних навчальних закладах, а також позашкільної
освіти.
Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї участі кожної
особи в суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації. Поширення в
Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями
фізичного та (або) психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й
представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей з
особливими потребами на якісну освіту.
Узагальнення розвитку поглядів на проблему інклюзивної освіти свідчить про
те, що в різні часи вона поставала перед суспільством з різною гостротою і в тій чи
іншій мірі вирішувалася різними методами залежно від політичного устрою,
економічного стану та ідеології держави.
Так, у перші роки після Великої Вітчизняної війни, коли чисельність населення
в Україні різко знизилася, а частка інвалідів була досить високою, їх сприймали як
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повноцінних членів суспільства, діти-інваліди мали змогу навчатися разом із
здоровими дітьми. Водночас особливих інструментів державного впливу на
створення умов для здобуття освіти саме осіб з обмеженими фізичними
можливостями в досліджуваному періоді не застосовувалося [2].
Подальша державна політика стосовно навчання дітей-інвалідів окремо від
здорових,
створення
будинків-інтернатів,
ізольованих
від
суспільства,
спеціалізованих виробництв для організації праці інвалідів сформували в середині 60х років ставлення до інвалідів як до вигнанців. Не маючи змоги брати участі в
суспільному виробництві, утримувати себе і свою сім’ю, здобути достатній рівень
освіти, соціальний прошарок громадян, «засуджених» до інвалідності, став тягарем
длясуспільства, а самі інваліди опинилися в складних медичних, соціальних та
економічних умовах [2].
Нині в Україні відбувається зміщення акцентів соціальної політики держави
стосовно інвалідів у бік формування суспільної свідомості щодо сприйняття їх як
рівних членів суспільства та необхідності створення для цих громадян умов для
повноцінного життя, в тому числі здобуття освіти.
Реальністю є те, що діти, які закінчують інтернати чи навчаються вдома, мають
дуже серйозні проблеми із соціалізацією. Нерідко вони не впевнені в собі,
несамостійні, у них відсутні соціальні компетенції, їм складно реалізувати себе,
отримати вищу чи спеціальну освіту, працевлаштуватися тощо. Натомість інклюзія
передбачає, що дитина з раннього віку знаходиться в соціумі, вчиться виживати. У
дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й
участі у громадському житті. З іншого боку, здорові діти, які навчаються з першого
класу з дітьми з особливими потребами, в дорослому віці по-іншому ставляться до
людей з обмеженими фізичними можливостями: вже не з жалістю чи презирством, а
нарівні, вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських
відмінностей, налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які
відрізняються від них.
Аналіз зарубіжного досвіду впровадження інтегрованого та інклюзивного
навчання дітей з інвалідністю доводить, що провідна роль у цьому процесі належить
державі, при цьому політика держави відносно осіб з інвалідністю будується на
рівноправності та гарантіях спеціальних прав для забезпечення їх життєдіяльності
[3-6].
Виходячи з виключної важливості ролі держави в розвитку інклюзивної освіти,
підкреслимо, що перешкоди макрорівня мають найбільше вагоме значення у процесі
гальмування розвитку інклюзивної освіти в Україні. Основними перешкодами цього
рівня є: недосконалість чинного законодавства щодо дітей з інвалідністю;
невідповідність його міжнародним нормам; відсутність закону про спеціальну освіту,
в якому б чітко визначалися правові основи інституту інклюзивної освіти та
принципи механізму створення економічних умов для реалізації інклюзивних
підходів до освіти осіб з особливими освітніми потребами.
На мезорівні основними перешкодами на шляху розвитку інклюзії в освіті є:
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наявність культурних стереотипів щодо людей з інвалідністю; неготовність
сформованої системи освіти відповідати індивідуальним потребам кожної дитини;
відсутність спеціальних стандартів освіти та варіативних програм для навчання осіб з
особливими освітніми потребами; відсутність законодавчо закріпленої можливості
проводити навчання «особливих» учнів за індивідуальним планом, який дозволяє
використовувати адаптовану до спеціальних освітніх потреб того чи іншого учня
стандартну освітню програму і реально, а не формально застосовувати в навчанні
особистісно орієнтований підхід; відсутність програм із супроводу осіб з обмеженими
можливостями здоров’я, що навчаються в загальному освітньому закладі.
Перешкоди мікрорівня на шляху розвитку інклюзивних підходів в освіті
пов’язані з діяльністю конкретних організацій та фахівців, окремих людей. Для
інклюзивної освіти це рівень психологічного прийняття викладачами освітніх установ
самої можливості спільного навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я, їх
професійні установки, стереотипи та дії стосовно учнів з обмеженими можливостями
здоров’я.
Практика свідчить, що відсутність в Україні умов для пересування в
громадському транспорті, в’їзду й виїзду в житловібудівлі та навчальні заклади
інвалідних колясок, брак спеціальних програм навчання, спеціального допоміжного
навчального обладнання, недостатня чисельність спеціально підготовлених
викладачів перешкоджають реалізації особами з інвалідністю конституційного права
на отримання освіти.
Основними факторами соціального відторгнення осіб з інвалідністю від сфери
освіти є недостатня кількість навчальних місць, обмежена квотою на вступ таких осіб
до вищих навчальних закладів; недосконалість законодавства у сфері освіти, що
зумовлює відсутність механізмів розвитку тафінансування системи інклюзивного
навчання; недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення освітніх закладів
(відсутність спеціального допоміжного навчального обладнання, спеціально
розроблених навчальних методик, відсутність матеріального заохочення вчителів та
викладачів – розробників відповідного навчально-методичного забезпечення;
відсутність у викладачів спеціальної підготовки для роботи з учнями та студентамиінвалідами); непристосованість будівель навчальних закладів для безперешкодного
доступу до них учнів і студентів із різними захворюваннями та патологіями. Так, для
безперешкодного доступу до приміщень студентів з інвалідністю обладнано
пандусами 27,4% вищих навчальних закладів та лише 8,4% закладів професійнотехнічної освіти.
Висновки. Побудова ефективної системи інклюзивної освіти в Україні можлива
на основі взаємодії різних факторів, насамперед посилення фінансування освіти,
удосконалення її нормативно-правового забезпечення, поліпшення методичного та
кадрового забезпечення інклюзивної освіти.
На нашу думку, законодавчі норми щодо навчання дітей з особливими
навчальними потребами доцільно інтегрувати в існуюче освітнє законодавство. Існує
об’єктивна потреба у внесенні змін до законів України «Про освіту», «Про дошкільну
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освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» щодо основних
принципів, гарантій та стандартів освіти дітей з особливими потребами, виходячи з
положень Конвенції ООН про права інвалідів, Конвенції ООН про права дитини,
Резолюції №48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення
рівних можливостей для інвалідів». Одночасно слід синхронізувати з вимогами
вказаних актів міжнародного права положення законів України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
Також потрібно створити необхідні умови для повноцінного навчання дітей з
особливими навчальними потребами у навчальних закладах, включаючи підготовку
педагогічних працівників, надання індивідуальної підтримки в ході здобуття освіти з
урахуванням потреб дитини, нозології захворювання, отриманні та обробці
інформації для засвоєння навчальної програми, забезпечити їм державну підтримку.
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Анотація. У статті розкривається сутність безперервної освіти. Порівнюються
концепції безперервної освіти за кордоном і в Україні. Автором статті визначаються
шляхи модернізації сучасної післядипломної освіти в системі безперервної освіти
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Abstract. The article reveals the essence of continuous education. The concepts of
continuing education abroad and in Ukraine are compared. The author of the article
identifies the ways of modernization of modern postgraduate education in the system of
continuous education of Ukraine.
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education, postgraduate pedagogical education, education system in Ukraine.
Постановка проблеми. На круглому столі в Інституті філософії НАН України
пролунала думка про те, що освіта в Україні перетворилася на своєрідну зону
комфорту, спосіб соціалізації [8, с. 12-13]. Функція університету фактично була
зведена до можливості кудись діти себе після школи, уникнути служби в армії.
Суспільство не усвідомлює потреби в якісній освіті. Це відображається у тому, як
чинні еліти думають про освіту, і у тому, як громадяни часто ставляться до освіти.
Чинні еліти, як правило, вбачають реформу освіти в оптимізації, скороченні видатків
на цю сферу. Звітують кількістю закритих навчальних закладів. Такий підхід
демонструє споживацьке ставлення до освіти і нерозуміння того, що освіта проектує
майбутнє. В той же час в сучасному світі знання змінюються швидше, ніж покоління,
а здатність приймати правильні рішення на основі отриманих знань і надалі
становлять проблему як для випускника школи, так і коледжу, вищого навчального
закладу тощо.
Аналіз досліджень і публікацій. Ідея безперервної освіти стала пріоритетною у
другій половині ХХ століття, однак, її витоки сягають ще V-IV ст. до н. е. Про
потребу навчатися протягом життя зазначали Конфуцій, Сократ, Аристотель, Платон,
Сенека. У своїх «Листах» Сенека писав, що навчаючи, ми вчимося самі. Вперше
концептуально оформлена ідея навчання протягом життя була представлена на
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конференції ЮНЕСКО у 1965 році відомим теоретиком безперервної освіти Паулем
Ленграндом. Він зазначив, що «освіта і навчання повинні розширитися настільки,
щоб охопити все життя індивідуума, всі вміння та всі галузі знань, щоб використати
всі можливі засоби з метою забезпечення усім громадам світу розвивати себе як
особистість» [1, с. 43]. Сутність безперервної освіти базується на розвиткові людини
як особистості, суб’єкта діяльності та спілкування впродовж усього життя і
забезпечення цього розвитку за рахунок зняття вікових, соціальних та організаційних
обмежень. Українське суспільство обрало європейський шлях для розвитку держави,
але не завжди розуміє, що це означає в освіті. Адже європейське суспільство – це
суспільство освіченого загалу, коли всі члени суспільства мають доступ до освіти,
незалежно від матеріальних можливостей, місця проживання, походження та вже
отриманої освіти.
У вітчизняній науці проблеми безперервної освіти педагогів представлені в
роботах науковців: Лідії Даниленко, Галини Єльникової, Віктора Олійника, Наталії
Клокар, Валентини Семиченко та ін. Ця ж проблема розглядається у роботах
зарубіжних дослідників: Фридеріка Тейлора, Альфреда Уайтхеда, Джона В.
Робертсона Томпсона, Пауло Фрейре, Марії Монтессорі, Яна Фазлягіча.
Мета статті. Метою статті є визначення місця безперервної освіти педагога в
зарубіжній та вітчизняній системах післядипломної педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Як в Україні так і за кордоном, структура
безперервної освіти складається із двох підсистем: основної та додаткової освіти.
Основна містить основну загальну та основну додаткову. В той же час освіта з метою
перекваліфікації, з метою розширення знань, підвищення кваліфікації, отримання
знань під час короткотривалих й довготривалих курсів, навчань, семінарів, тренінгів
формує додаткову освіту.У багатьох країнах (Великобританія, Канада, Польща,
Франція, Німеччина) концепція безперервної освіти педагогів є складовою державної
політики в галузі освіти. Створені державні та приватні університети, центри
безперервної освіти, які покликані допомогти людям отримати нову спеціальність, що
здатна забезпечити матеріально та створити внутрішній комфорт самодостатньої
особистості. У Швеції освітою дорослих займаються народні університети (їх є
понад 100), у Польщі освіту дорослих організовує не держава, а громадські
товариства і організації.
В Україні цей процес є зворотнім. Коли держава скорочує фінансування на всіх
освітніх рівнях і робить ситуацію кризовою, як це відбувається зараз, отримуємо
відповідний результат. Нині польські агітатори їздять заходом України й
переконують абітурієнтів вступати в їхні навчальні заклади. Про пріоритетність
впровадження системи безперервної освіти педагогічних працівників в Україні
зазначається в участі України в європейській програмі «Горизонт 2020».
Основні акценти ставляться на застосування нових форм підвищення
кваліфікації, які спонукатимуть педагогів вдосконалювати рівень професійної
майстерності. Поряд із цим, Любов Покроєва зазначає: «слід визнати, що сьогодні в
Україні немає цілісної системи, яка передбачає і забезпечує підвищення соціальної і
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професійної кваліфікації, особистісного розвитку впродовж усього життя в доступній
формі та оптимальному режимі» [7, с. 55].
Для створення можливостей вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію
відповідно до фахових зацікавлень та рівня професійної підготовки мають
урізноманітнюватися форми, створюватися умови для системної самоосвіти протягом
усього міжатестаційного періоду, забезпечувати безперервність фахового
вдосконалення [1, с. 5].
Відповідно, в сучасних умовах, вагомої ваги набирає впровадження модульнонакопичувальної системи залікових одиниць, яка чітко відображатиме рівень
професійного розвитку педагога. Під час досліджень, проведених громадською
організацією «Асоціація безперервної освіти дорослих», у рамках виконання проекту
Світового банку та МВФ «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», з’ясувалося, що
серед 8400 респондентів (серед яких 68% – учителі, 32% – методичні працівники й
керівники закладів та установ освіти): 79% опитаних указують на необхідність
модернізації діючої системи післядипломної педагогічної освіти, а саме системи
підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Особливої уваги потребує
впровадження системного (а не раз на п’ять років) підвищення кваліфікації керівників
усіх рівнів, особливо працівників районних і міських управлінь і відділів освіти,
оскільки від них залежить забезпечення реалізації інноваційних освітніх
проектів [1, с. 6].
Але це не відкидає на другий план необхідність базового бюджетного
фінансування. Нині воно критично мале. Ми переходимо межу, яка може призвести
до незворотної втрати наукової інфраструктури. Зараз наша країна має найнижчий
показник в Європі кількості науковців на 10 тисяч населення. Росія, держава-агресор,
звертається до наших вчених і пропонує їм вигідні контракти. Деякі вже погодилися.
В України цілеспрямовано намагаються відібрати її інтелектуальний потенціал.
Спроби наших посадовців заощаджувати на науці та освіті лише сприяють цій
тенденції.
Висновки. Отже, питання безперервної освіти є пріоритетним як у зарубіжних,
так і в українській системах освіти. З метою організації навчання протягом життя в
Європі був створений Інститут освіти дорослих. У Європейських країнах безперервна
освіта є вагомою частиною державних програм, а також завдання громадських
організацій та товариств.
Сьогодні в Україні немає консенсусу еліт щодо пріоритетності освіти. А МОН
не спроможне переламати ситуацію, якщо освітня політика Україні формується у
Міністерстві фінансів. Наприклад, Мінфін вирішив, що професійно-технічна освіта
буде фінансуватися без субвенцій із держбюджету, з місцевого рівня. Значна частина
міст, за винятком обласних центрів, не мають на це коштів. Або Мінфін вирішив
закрити Інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників, якщо такі не
входять до складу університетів. Така непродумана політика підриває довіру до
реформи децентралізації і може привести до знищення ключового сектору освіти.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!!!
Для публікації статті у наступному номері науково-практичного журналу «Подільський
науковий вісник» необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше
(20 березня (Випуск №2/2017) або 20 червня (Випуск №3/2017 або 20 вересня (Випуск
№4/2017) або 20 грудня (Випуск №1/2018)) поточного року наступні матеріали:
1. Довідку про автора.
2. Статтю згідно вказаних вимог.
- До статті слід додати анотацію та ключові слова мовою статті, російською та
англійською мовами. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не
машинним).
- Для здобувачів вищої освіти – відгук наукового керівника засвідчений відповідним
чином установою в якій він працює.
3. Заповнену заяву на публікацію.
4. Сканкопію документа про оплату.
Вартість публікації складає 200 гривень незалежно від кількості сторінок у статті.
Безкоштовно публікуються:
- одноосібні статті докторів наук;
- одноосібні статті іноземних кандидатів та докторів наук;
- рецензії на наукові, освітні та методичні видання.
Структура наукової статті
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор та в яких
розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих
наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.
6. Бібліографічний список (бібліографічний список, наявність якого є обов’язковою
умовою, складають згідно з вимогами ВАКу України). Посилання на джерела необхідно
робити по тексту у квадратних дужках, бажано із зазначенням номерів сторінок відповідно
джерела: наприклад, [1, с. 19].
Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та
англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації – 300
знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 словосполучень.
Стаття повинна мати такі додаткові структурні елементи: індекс УДК (у верхньому
лівому кутку сторінки); назва рубрики журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше
3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи кожного із авторів; назву статті
українською та англійською мовами.
Стаття має бути унікальною, актуальною та оригінальною. Статті, що містять значний
відсоток плагіату редакційною колегією не приймаються. Повну відповідальність щодо
змісту статей та достовірності даних несуть автори публікацій та їх наукові керівники.
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Технічні вимоги до статей:

Мова статті: українська, російська, англійська;

Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft
Word та збережений у форматі або *doc, або *docx;

Обсяг статті від 6 до 10 сторінок, формат сторінки: А4 (297 x 210), орієнтація
сторінки – книжкова, береги – 20 мм (зліва, справа, зверху, знизу);

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації, ключові слова тощо
друкується шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25;

Таблиці, формули, ілюстрації повинні бути компактними, мати назву, шрифт
тексту формул або таблиць – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць, формул та
ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки;

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко
надруковані. Формули набирають за допомогою вбудованого редактора формул MS
Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

До кожної статті (назва файлу має містити номер рубрики та прізвище автора:
Ivanov_2) додається копія документа про оплату (сканкопія подається у форматі *jpeg або
*tif та назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_oplata), заповнені відомості про
автора (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_vidomosti) та заява про право
використання наукової статті (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_zayava).
Контактна інформація

Україна, 21000, м. Вінниця
вул. Хмельницьке шосе, 23А
тел. (063)065-56-59,
e-mail: pnv.in.ua@gmail.com
офіційний сайт: pnv.in.ua
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Матеріали номера друкуються мовою оригіналу

Наукове видання
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК
Науково-практичний журнал
Випуск 3/2017
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Видання збірника здійснено за рахунок авторів
Статті надруковано в авторській редакції
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