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СТРУКТУРА ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
A STRUCTURE OF MONEY ASSETS OF ENTERPRISE IS IN MODERN
ECONOMIC TERMS
Анотація. У статті досліджена роль фінансового управління у господарській
діяльності підприємства. Досліджені фінансові активи підприємства, як ресурси,
контрольовані ним у результаті минулих подій, використання яких, як очікується,
призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому. Наведена структура
грошових активів підприємства.
Ключові слова: грошові активи, грошові кошти, грошові потоки, фінансові
активи.
Abstract. In the article the role of financial management is probed in economic
activity of enterprise. The financial assets of enterprise are probed, as resources, controlled
them as a result of past events, the use of which, as expected, will result in the increase of
economic values in the future. The structure of money assets of enterprise is resulted.
Keywords: money assets, money facilities, money streams, financial assets.
Постановка проблеми. Ринкова економіка ґрунтується на матеріальних
інтересах її учасників. Ринок спонукає до раціонального господарювання,
досконалого фінансового управління витратами i прибутками. При цьому
господарюючий суб’єкт має здійснювати ефективні заходи щодо виробництва i
реалізації продукції за даними фінансової звітності, служби менеджменту i
маркетингу. Фінансове управління має своєчасно виявляти якість господарських
рішень щодо виникнення витрат, оскільки перевищення витрат виробництва або
відставання в оновленні продукції призводить до втрат ринку збуту її на користь
конкурентів. Звідси неминуче падіння прибутків, неплатоспроможність та
банкрутство.
Також, ринкова економіка – це сфера прояву та відтворення відносин товарного
виробництва. Оскільки ринкове господарство повністю зумовлюється наявністю та
4
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функціонуванням товарного виробництва, то функція фінансово-господарської
діяльності є визначальною у товарно-грошових відносинах та підприємницькій
діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сучасних науковців
М. Баканової, С. Барнгольц, В. Бєлобородової, А. Шеремета та інших присвячені в
основному грошовим коштам як складової оборотних активів. Але більшість
дослідників – М.А. Поукок, А.Х. Тейлор, В.М. Суторміна, Н.М. Ткаченко,
Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, В.П. Завгородній, Є.В. Мних, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош,
О.Ю. Редько, Б.А. Карпінський та інші – розглядають грошові потоки як кошти, які
одержує підприємство у результаті властиво підприємницької діяльності.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення структури
грошових активів підприємства в сучасних економічних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою складовою операційного
циклу підприємства є фінансовий цикл – це період повного обороту грошових коштів,
який починається з моменту оплати рахунків постачальників за поставлені виробничі
запаси і закінчується отриманням коштів за реалізовану продукцію, що
виготовляється із зазначених виробничих запасів. Внаслідок порушення
розрахункової дисципліни на підприємствах утворюються значні суми дебіторської та
кредиторської заборгованості, які негативно впливають на функціонування
господарського механізму.
Збільшення тривалості фінансового циклу, затримка в одержанні грошових
коштів за реалізовану продукцію уповільнює їх оборотність, що стає причиною
несвоєчасної сплати рахунків постачальникам, зобов’язань перед державою,
працівниками та розрахунків з банком. Тому, господарська діяльність підприємства
неможлива без застосування контролю, тобто без систематичного спостереження та
перевірки фактів господарського життя.
Правильний підхід до фінансового управління за дотриманням касової та
розрахунково-платіжної дисципліни в сучасних умовах набуває важливого значення,
особливо на тих підприємствах, де значна частина господарських операцій
здійснюється через касу готівкою.
Взагалі, фінансові активи – це ресурси, контрольовані підприємством у
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення
економічних вигод у майбутньому.
Фінансові активи – це сукупність грошових цінностей підприємства, що
знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом
одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на
товар (реалізовану продукцію).
Одним із елементів поточних активів підприємства є грошові активи. Вони є
найбільш ліквідною групою економічних ресурсів підприємства, що забезпечує йому
найбільший рівень ліквідності і, відповідно, свободу вибору.
Відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку, грошові
активи підприємства являють собою грошові кошти в касі, на поточних та інших
5
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рахунках у банку, які можуть бути використані для поточних операцій, та еквіваленти
грошових коштів.
Досить часто у економічній літературі поняття «грошові активи» та «грошові
кошти» ототожнюють, що є не вірним. Термін «грошові активи» є більш ширшим за
«грошові кошти» і вже безпосередньо включає їх в себе. Схематично структуру
грошових активів можна відобразити у вигляді рис. 1.
ГРОШОВІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Грошові кошти

Еквіваленти грошових
коштів

Грошові кошти в касі (готівка та грошові документи)

Грошові кошти на поточних рахунках

Грошові кошти на інших рахунках в банку

Рис. 1. Структура грошових активів підприємства
Таким чином, як видно із рис. 1, грошові активи підприємства складаються із
двох груп:
x грошові кошти;
x еквіваленти грошових коштів.
Грошові кошти займають основну частину грошових активів підприємства, при
чому в більшості випадків на всі 100%. Кожний суб’єкт господарювання має готівку,
кошти на поточних та інших рахунках в банку, що використовуються ним у процесі
фінансово-господарської діяльності, саме це є причиною, чому вчені-економісти
основну увагу приділять дослідженню грошових коштів – їх сутності, аналізу, та
контролю, оскільки в більшості підприємств грошові активи складаються тільки із
них, і являють собою найбільш ліквідний вид активу, з яким пов’язані суттєві
відхилення у фінансовому управлінні.
Грошові активи на рівні підприємства можна розглядати як ресурс та як
результат діяльності підприємства.
Грошові активи є матеріальною формою фінансових ресурсів підприємства,
яких повинно вистачати для:
x створення запасів сировини і незавершеного виробництва у розмірах, що
забезпечить безперебійну діяльність;
x можливості надання кредитів покупцям;
6
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x підтримки достатнього рівня запасів готової продукції, що гарантує
стабільний продаж.
Висновки. Отже сьогодні, у системі господарської діяльності підприємства
грошові активи є мобільними, одним із найбільш важливих об’єктів управління. Це
пояснюється тим, що вони є джерелом життєвої сили суб’єкта господарювання, від
яких залежить його платоспроможність та фінансова стійкість на ринку.
Список використаних джерел
1. Балахонова
О.В.
Актуальные
проблемы
совершенствования
институциональных условий местного развития. Науковий вісник Міжнародного
гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: збірник наукових
праць. Одеса: МГУ, 2010. Вип. 1. С. 89-92.
2. Балахонова О.В. Инновационные подходы в прогнозировании социальноэкономических процессов. Проблемы и перспективы сотрудничества между
странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического
сотрудничества и ГУАМ. Одесса-Севастополь-Донецьк: ДонНУ, РФ НИСИ в
г. Донецке, 2011. С. 72-75.
3. Балахонова О.В. Мотивация социальной ответственности бизнеса:
методология и направления реализации. Вісник Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ», 2011.
№.7. С. 77-85.
4. Балахонова О.В. Науково-методичні аспекти формування соціальноекономічної політики. Економіка харчової промисловості. Одеса: ІПРЕЕД, 2011.
№3(11). С. 74-78.
5. Балахонова О.В. Регіон: аналіз і управління процесом розвитку: монографія.
Вінниця: Вінницька газета, 2011. 395 с.
6. Балахонова О.В. Современные особенности формирования организационной
культуры. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2011. №25. С. 2936.
7. Балахонова О.В. Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану
підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: зб. наук.
праць. Одеса: Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 2014. Вип. 2/2.
Т. 1. С. 12-19.
8. Балахонова О.В. Удосконалення обліку постачань на основі побудови моделі
партнерства. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні
проблеми економіки». 2015. Вип. 3. С. 816-820.
9. Гріщенко І.В. Види інвестиційно-інноваційної політики підприємств
України. Науковий вісник ВКІ «Економіка: сучасні проблеми та перспективи
розвитку в кризових умовах». Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. С. 82-84.
10. Гріщенко І.В. Методи розвитку технологічної бази інноваційноорієнтованих підприємств. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних
процесів: зб. наук. праць. Вінниця. 2017. Т. 1. С. 47-49.
11. Гріщенко І.В. Розвиток підприємств України на основі проектування
7

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (9) 2019

інвестиційно-інноваційного потенціалу. Соціально-економічний розвиток України в
умовах світової фінансової нестабільності: зб. наук. праць наук.-практ. конф. з
міжнар. участю. 9 квітня 2014 р. Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2014. С. 248-250.
12. Гріщенко І.В., Балахонова О.В. Економічна сутність грошових коштів
підприємства. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів: зб.
наук. праць. Вінниця. 2017. Т. 1. С. 25-27.
13. Гріщенко І.В., Балахонова О.В. Методологічні аспекти контролю грошових
активів та дебіторської заборгованості. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти
розвитку суспільства: зб. наук. праць. Вінниця. 2018. Т. 1. С. 153-155.
14. Гріщенко І.В., Балахонова О.В. Система забезпечення інвестиційноінноваційної діяльності підприємств. Шляхи активізації інноваційної діяльності в
освіті, науці, економіці: зб. наук. праць. Вінниця. 2016. Т. 1. С. 145-147.
15. Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Бондар І.М. Основні завдання аналізу та
оцінки доходів підприємств. Подільський науковий вісник. Науки: економіка,
педагогіка. 2017. №4. С. 19-23.
16. Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Васалатій О.М. Методика фінансового
контролю запасів підприємств. Подільський науковий вісник. Науки: економіка,
педагогіка. 2017. №4. С. 23-26.
17. Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Канівець С.В. Методика аналізу
заборгованості підприємств. Подільський науковий вісник. Науки: економіка,
педагогіка. 2017. №4. С. 26-31.
18. Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Кравець В.В. Фінансовий контроль в
системі управління трудовими ресурсами підприємства. Подільський науковий вісник.
Науки: економіка, педагогіка. 2017. №4. С. 118-122.

Балахонова О.В., д.е.н., доцент, професор
кафедри економіки та менеджменту,
Вінницький інститут Університету «Україна»;
Іванов К.М., магістрант 2-го року підготовки,
спеціальність «Менеджмент»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
DETERMINATION OF FOOD POLICY OF ENTERPRISES IS IN MODERN
ECONOMIC TERMS
Анотація. У статті окреслено основні завдання, що спрямовані на забезпечення
стійких конкурентних переваг підприємства, завоювання міцних ринкових позицій,
збільшення обсягу реалізованої продукції й чистого прибутку. Наведено сутність
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продуктової політики, яка полягає у визначенні й розвитку оптимальної структури
вироблених і реалізованих продуктів на основі поточних і довгострокових цілей
підприємства. Розглянуто різноманітні трактування поняття «продуктова політика» у
літературних джерелах. Запропоновано власне визначення продуктової політики
підприємства.
Ключові слова: продуктова політика підприємства, продуктовий портфель
підприємства.
Abstract. In the article outlined basic tasks, which are directed on providing of proof
competitive edges of enterprise, conquest of strong market positions, increase of volume of
the realized products and net income. Essence of food policy which consists in
determination and development of optimum structure of the produced and realized products
on the basis of current and long-term aims of enterprise is resulted. Various interpretations
of concept “Food policy” are considered in literary sources. Own determination of food
policy of enterprise is offered.
Keywords: food policy of enterprise, food brief-case of enterprise.
Постановка проблеми. Діяльність підприємства, орієнтованого на ефективний,
довгостроковий, поступовий розвиток, передбачає вирішення таких основних
завдань, як забезпечення стійких конкурентних переваг, завоювання міцних ринкових
позицій, збільшення обсягу реалізованої продукції й чистого прибутку.
Розробка й реалізація продуктової політики практично завжди впливає як на
характер і особливості складових комплексу маркетингу, так і на стійкий, ефективний
розвиток підприємства.
Сутність продуктової політики полягає у визначенні й розвитку оптимальної
структури вироблених і реалізованих продуктів на основі поточних і довгострокових
цілей підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти
формування продуктової політики підприємства привертали до себе увагу багатьох
таких авторитетних науковців, як Л. Балабанова, Ф. Букерель, В. Дикань,
В. Коршунов, В. Гончарук, А. Дайан, Д. Дей, С. Дуглас, Дж. Р. Еванс, Ф. Котлер,
О. Кузьмін, Ж.-Ж. Ламбен, Р. Ланкар, Т. Левітт, О. Маслак, П. Перерва, Є. Попов,
Л. Українська, В. Шкардун та ін.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування
щодо процесів формування продуктової політики підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах стрімкого і мінливого
економічного, конкурентного й соціально-культурного середовища, зумовленого
глобалізацією світового господарства, підприємству для збереження достатньої
конкурентоспроможності необхідно здійснювати ефективне управління продуктовим
портфелем, ґрунтуючись або на технологічному розвитку, або на організаційних ноухау.
Саме тому, необхідно виявити, що являє собою продуктова політика.
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Розглянемо різноманітні
представлено в табл. 1.

трактування

поняття

«продуктова

політика»,

які

Таблиця 1
Визначення «продуктова політика» в наукових працях
№ п./п.

Автор

1.

Романов А.Н.

2.

Войчак А.В.

3.

Багієв Г.Л.

4.

Кардаш В.Я.

5.

Ткаченко Н.Б.

6.

Зав’ялов П.С.

7.

Гаркавенко С.С.

8.

Холодний Г.О.

9.

Балабанова Л.В.

10.

Крикавський Є.В.

Визначення поняття
Продуктова політика припускає визначений курс дій
товаровиробника або наявність у нього заздалегідь обдуманих
принципів поведінки.
Маркетингова продуктова політика – це комплекс заходів, в
рамках яких один чи кілька продуктів використовуються як
основні
інструменти
виробничо-збутової
діяльності
підприємства.
Продуктова політика – маркетингова діяльність, яка пов’язана з
плануванням та здійсненням сукупності заходів та стратегій
формування конкурентних переваг та створенням таких
характеристик продукту, які роблять його постійно цінним для
споживача та задовольняють ту чи іншу його потребу,
забезпечують відповідний прибуток підприємства.
Продуктова політика – сукупність засобів впливу на споживачів
за допомогою продуктів.
Продуктова політика – це система дій підприємства для
визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного
потенційного споживача продуктами, широких можливостей їх
вибору.
Продуктова політика припускає визначений набір дій або
заздалегідь обдуманих методів та принципів діяльності, за
допомогою
яких
забезпечується
спадкоємність
та
цілеспрямованість
заходів
формування
та
правління
асортиментом продуктів.
Маркетингова продуктова політика – комплекс заходів, у рамках
якого один або кілька продуктів використовуються як основні
інструменти досягнення цілей підприємства.
Продуктова політика – припускає обґрунтований алгоритм дій,
що передбачає визначення виробничої програми підприємства з
урахуванням інтересів споживачів, рівня впливу конкурентів,
виробничих та інших ресурсних можливостей підприємства, а
також стадії життєвого циклу продукту.
Маркетингова продуктова політика – це маркетингова діяльність
підприємства, яка пов’язана з реалізацією стратегічних та
тактичних заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності
продуктів та формування продуктового портфеля з метою
задоволення потреб споживачів та одержання прибутку.
Маркетингова продуктова політика передбачає певний набір
заходів підприємства, що спрямований на розроблення нового
продукту та впровадження його на ринок, а також дослідження
окремих компонентів, що забезпечують цей процес.
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Аналізуючи визначення даного поняття різними авторами, необхідно виділити
наступне.
Трактування А.Н. Романова та П.С. Зав’ялова має позитивний момент у
виділенні управлінського характеру продуктової політики, а саме, «визначений курс
дій або наявність заздалегідь обдуманих принципів та методів поведінки». Але
А.Н. Романов виділяє тільки виробника без згадки про посередника.
У визначенні А.В. Войчака позитивними моментами виступають ув’язка
продуктової політики з маркетингом (він виділяє «маркетингова продуктова
політика») та виділення продукту як основного інструменту виробничо-збутової
діяльності підприємства.
У трактуваннях А.Н. Романова, А.В. Войчака та В.Я. Кардаша відсутня
цілеспрямованість продуктової політики. Але вона прослідковується у Н.Б. Ткаченко,
П.С. Зав’ялова, Г.Л. Багієва. У трактуванні Н.Б. Ткаченко вона полягає у визначенні
місця продукту на ринку, задоволенні потреб потенційного споживача та широких
можливостей вибору продуктів. Недоцільність визначення даних цілей продуктової
політики полягає в тому, що досягнення високої ефективності позиціонування
продуктів та наявність широких можливостей вибору продуктів споживачем вже
обумовлюють задоволення потреби потенційного споживача. Другим недоліком
визначення даних цілей виступає досягнення тільки соціальної ефективності. А як же
досягнення економічної ефективності? Достоїнством трактування поняття
«продуктова політика» Н.Б. Ткаченко виступає його зв’язок з основним змістом
концепції маркетингу («задоволення потреб споживачів»). Цілеспрямованість у
визначенні П.С. Зав’ялова носить обмежений характер та полягає тільки в
ефективному формуванні та управлінні асортиментною політикою підприємства.
У визначенні Гаркавенко С.С. не повною мірою відображено маркетингову
складову продуктової політики, хоча у ньому чітко прослідковується цілепокладання
підприємства і основний об’єкт уваги продуктової політики, тобто власне сам
продукт.
Трактування продуктової політики Г.О. Холодним, на мою думку, у повній мірі
охоплює маркетингову складову, проте не досить чітко відображає цілі підприємства.
Визначення Є.В. Крикавського відображає лише інноваційну складову структури
маркетингової продуктової політики, тому ми вважаємо, що його необхідно
доповнити іншими складовими структури маркетингової продуктової політики
підприємства.
Найбільш доцільними визначеннями продуктової політики виступають
трактування Г.Л. Багієва, Л.В. Балабанової. По-перше, вони виділяють, що «це
маркетингова діяльність»; по-друге, зроблено акцент на реалізацію запланованих як
тактичних дій, так і стратегічних; по-третє, цілеспрямованість визначення направлена
на досягнення довгострокової соціальної та економічної ефективності.
На нашу думку, в основу визначення поняття «маркетингова продуктова
політика» має бути покладено один з основних принципів маркетингу й у даному
визначенні повинні бути відображені цілі підприємства та структура маркетингової
11

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (9) 2019

продуктової політики.
Висновки. Отже, маркетингова продуктова політика – це маркетингова
діяльність підприємства, яка здійснюється в рамках визначення і задоволення потреб
споживачів, як засобу досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства, і
пов’язана з розробкою та впровадженням нових, обслуговуванням існуючих та
вилученням застарілих продуктів.
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МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF ENTERPRISE
Анотація. У статті наведено організаційну характеристику елементів системи
фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Виділено основні
елементи системи фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності: суб’єкт,
об’єкт, функції, мета та завдання, принципи функціонування, методи, умови
проведення
аналізу.
Відмічено
що,
система
фінансового
аналізу
зовнішньоекономічної діяльності – це цілісна сукупність взаємопов’язаних елементів,
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які здійснюють забезпечення інформативної прозорості об’єкта управління.
Ключові слова: зовнішньоекономічна політика, економічна політика,
зовнішньоекономічна діяльність.
Abstract. Organizational description over of elements of the system of financial
analysis of foreign economic activity of enterprises is brought in the article. The basic
elements of the system of financial analysis of foreign economic activity are distinguished:
subject, object, functions, aim and task, principles of functioning, methods, terms of
realization of analysis. It is marked that, the system of financial analysis of foreign
economic activity is integral totality of mutual elements that carry out providing of
informing transparency of management object.
Keywords: external economic policy, economic policy, foreign economic activity.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки України в умовах
поглиблення Європейської інтеграції спонукає до вагомих змін в управлінні
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Протягом останніх десятиліть
спостерігається тенденція до збільшення обсягів імпорту та експорту в діяльності
підприємств України.
Також, все активніше посилюється конкурентна боротьба між підприємствами,
і тому, виникає потреба у проведенні фінансового аналізу зовнішньоекономічної
діяльності задля побудови продуктивної системи управління. Даний факт, у свою
чергу обумовлений такими факторами: за своєю спонукальною дією фінансовий
аналіз зовнішньоекономічної діяльності являється найпотужнішим інструментом
підвищення продуктивності у діяльності підприємства; запровадження організації
фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності стає все більш актуальним для
їх власників, які не здійснюють безпосереднього керівництва, а зосереджуються
тільки на функціях поточного контролю і управління, передаючи важелі керівництва
менеджерам підприємства; присутність на підприємстві оперативного управління,
одним із ланцюгів якого являється фінансовий аналіз зовнішньоекономічної
діяльності, є позитивним моментом, що у свою чергу, забезпечує інвестиційну
привабливість і підприємства для залучення у подальшому потенційних інвесторів та
кредиторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні
проблеми фінансового аналізу зовнішньоторговельної діяльності, спрямованої на
активізацію зовнішньої торгівлі підприємствами, відображено в наукових працях
багатьох вчених-економістів. Серед зарубіжних вчених слід виокремити праці
Р. Алвареза, С. Евенетта, К. Кафліна, Ф. Ліста, Е. Менсфілда, А. Нісіти, М. Портера,
Дж. Ролло, П. Самуельсона, М. Феррантіно. Різноманітні сторони фінансового аналізу
зовнішньоторговельної діяльності також відображені в наукових працях українських
вчених, зокрема В. Базилевича, Л. Волощенка, В. Гейця, О. Гребельника, І. Гужви,
М. Єрмошенка, Я. Жаліла, Н. Коровайченко, Д. Лук’яненка, А. Мазаракі, Т. Мельник,
В. Новицького,
В. Онищенка,
С. Пахомова,
О. Пустовойта,
А. Філіпенка,
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О. Шниркова, В. Юхименка та інших.
Формулювання цілей статті. Метою досліджування є теоретичне
обґрунтування щодо фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процесу забезпечення ефективної
діяльності підприємств перш за все сприяє запроваджена та чітко налагоджена
організація системи фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, що
пояснює нагальну необхідність щодо організації фінансового аналізу на підприємстві.
Процес організації фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності в
системі управління підприємств містить наступні елементи: суб’єкт і об’єкт;
принципи організації фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності;
інформаційного забезпечення і обрання методичних прийомів.
Організаційна характеристика елементів системи фінансового аналізу
зовнішньоекономічної діяльності можна розподілити на:
x суб’єкт – рада директорів, фінансово-аналітичні відділи та ін.;
x об’єкт – повинен включати наступні блоки: фактичний (фінансовий аналіз
операцій в управлінні надходження та продажу товарів в будь-який час за різними
елементами: ціноутворення, дотримання положень та наказів при застосуванні засобів
активізації продажу, реєстрація фактів повернення товарів покупцями);
документальний (відображення операцій з надходження та продажу товарів в
первинних документах та в обліку); аналітичний (фінансовий аналіз ефективності
операцій з надходження та продажу товарів та розробка застережних заходів);
x функції – виконання фінансового аналізу: визначення порядку
взаємовідносин кола працівників, пов’язаних з процесом надходження та продажу
товарів; визначення переліку первинних документів, порядку їх руху від складання до
передачі до архіву, включаючи відповідальних осіб за збереження документів;
визначення «точок фінансового аналізу» для оцінки різних аспектів операцій з
надходження та продажу товарів; вибір періодичності проведення аналізу для різних
критеріїв та вдосконалення методичного забезпечення; розробка документів
внутрішнього фінансового аналізу;
x мета та завдання – для досягнення стратегічної мети фінансовий аналіз
повинен забезпечити: відповідність діяльності підприємства торгівлі обраній стратегії
розвитку; стійкість підприємства з фінансово-економічної, ринкової та правової
позиції; дотримання законів та нормативних актів; обґрунтованість здійснення
нестандартної операції;
x принципи функціонування – принцип відповідальності та збалансованості;
своєчасності повідомлення при виявлені відхилення; принцип взаємозамінності;
принцип відповідності системі управління; принцип безперервності; принцип
постійного вдосконалення; принцип ефективності та пріоритетності; принцип
комплексності та координації дій; принцип розподілу обов’язків, принцип
санкціонування;
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x методи – огляд (візуальна оцінка об’єкта); діагностика; незалежне
підтвердження; фактичний контроль (інвентаризація, контрольні заміри тощо);
документальна перевірка; аналітичні процедури; арифметичний перерахунок тощо;
x умови проведення аналізу – умови проведення аналізу визначаються впливом
наступних факторів: вплив зовнішніх чинників; компетентність управлінського
апарату та усвідомлення ним значення фінансового аналізу; види та масштаб
діяльності підприємства; відповідність організаційної структури складності
господарських процесів.
Отже, система фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності – це
цілісна сукупність взаємопов’язаних елементів, які здійснюють забезпечення
інформативної
прозорості
об’єкта
управління,
зараджуючи
досягненню
управлінських цілей стосовно продуктивного ведення бізнесу у наступних аспектах:
постійній підпорядкованості управлінській політиці; ретельного збереження активів;
активного попередження та виявлення помилок; абсолютної точності і повноти
документування; своєчасності у підготовці фінансової інформації.
Висновки. Фінансовий аналіз зовнішньоекономічної діяльності за своєю суттю є
унікальною діяльністю, затим що поєднує у собі по декілька управлінських функцій,
здійснює збирання та аналізування широких масивів інформації, яка організовується
у різних підсистемах, та очолює чільне місце інформаційно-аналітичної системи
управління підприємством.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
FACTORS INFLUENCING PROFITABILITY, EFFICIENCY AND
PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE
Анотація. Актуальність статті полягає в тому що, як відомо, безпосереднім
результатом комерційної діяльності підприємства служить прибуток, але він
приблизно відображає ефективність підприємницької діяльності. Тому для
характеристики ефективності роботи підприємства наряду з абсолютною сумою
прибутку використовують відносний показник – рівень рентабельності, тобто рівень
прибутковості.
Ключові слова: рентабельність, ефективність, економічна рентабельність,
фінансова рентабельність, результативність, прибуток, збитковість.
Abstract. The urgency of the article is that, as you know, the direct result of the
commercial activity of the enterprise is profit, but it approximately reflects the efficiency of
entrepreneurial activity. Therefore, in order to characterize the efficiency of the company,
along with the absolute amount of profit used a relative indicator – the level of profitability,
that is, the level of profitability.
Keywords: profitability, efficiency, economic profitability, financial profitability,
performance, profit, loss-making
Постановка проблеми. Оцінка ефективності функціонування підприємств є
важливим показником, що дає змогу проаналізувати, в які з підприємств доцільно
вкладати кошти та розвивати в подальшому, а в яких необхідно здійснити певні
зміни, щоб підвищити їх конкурентоспроможність і прибутковість. Висока вартість
позикових коштів, стрімке знецінення вартості національної валюти, малий
внутрішній ринок – усі ці фактори сприяють підвищенню актуальності дослідження
аспектів визначення та управління рентабельністю підприємства з метою
забезпечення ефективності його функціонування. Для оцінювання ефективності
діяльності підприємств використовуються різноманітні показники, такі як обсяги
виготовленої та реалізованої продукції, величина прибутку, розміри інвестицій тощо.
Також з ними застосовується показник рентабельності підприємства, яке включає в
себе не тільки доходи, а й витрати.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питання рентабельності,
визначення сутності рентабельності та її видів, пошуку шляхів підвищення
рентабельності
підприємства зверталися такі науковці: як У. Петті, Ф. Кене,
А. Тюрго, А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, А. Пігу, А. Маршалла, Е. Бем-Баверка,
Ф. Найта, П. Самуельсона, І. Шумпетера. Серед українських науковців проблемами
прибутковості, в тому числі ідентифікацією факторів впливу та пошуком резервів
підвищення прибутку на підприємствах різних видів діяльності, займалися:
С. Гавалешко (дослідження шляхів підвищення рентабельності підприємства);
І. Кайтанський, В. Самофатова, В. Олійник (аналіз факторів і резервів підвищення
прибутковості на хлібопекарських підприємствах); А. Макеєнко (дослідження впливу
інновацій на підвищення показників прибутку, конкурентоспроможності й
ефективності діяльності підприємств); С. Стецюк (аналіз факторів впливу на
прибуток м’ясопереробних підприємств залежно від характеру дії на економічний
ефект); Л. Шендерівська (кількісна оцінка факторів впливу на прибуток
поліграфічних підприємств); В. Щука, Я. Щипанова (вивчення впливу факторів на
чистий прибуток енергопостачального підприємства) та ін. Однак, у зв’язку зі
змінами умов розвитку економіки і функціонування бізнесу з’являються нові
проблеми і нові можливості, що, в свою чергу, вимагає проведення додаткових
досліджень і виявлення нових поглядів на чинники, котрі впливають на прибуток
підприємств, а відповідно і формування нових підходів до управління цими
факторами.
Праці цих вчених стали методологічною та теоретичною основою проведеного
дослідження.
Формулювання цілей статті. В статті досліджується сутність рентабельності
та основні напрямки підвищення її ефективності функціонування для підприємств в
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Рентабельність – це співвідношення
прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності
діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, який характеризує
інтенсивність їх роботи).
Рентабельність – це інтегральний показник, що відображає ефективність
роботи підприємства, що націлене на отримання прибутку у короткостроковій
перспективі і який вказує на якість управлінських рішень, що стосуються фінансової,
операційної та інвестиційної діяльності підприємства. У такому визначенні
підкреслено, у яких випадках рентабельність є дійсно критерієм економічної
ефективності діяльності підприємства, а також враховано, що різні показники
рентабельності можуть свідчити про ефективність різних ділянок роботи
менеджменту [6].
Зокрема, відомий американський вчений-економіст П. Самуельсон вказує, що
рентабельність є безумовним доходом від чинників виробництва, як винагорода за
підприємницьку діяльність, технічні нововведення та удосконалення, за вміння
ризикувати в умовах невизначеності, як монопольний дохід, як етичну категорію.
19

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (9) 2019

Суть рентабельності, полягає в тому, що це критерій, який містить в собі вплив
усіх факторів роботи суб’єкта господарювання. Тому саме цей показник і є
найкращим вимірником рівня менеджменту, правильності рішень, які були прийняті
керівниками протягом досліджуваного періоду тощо.
У будь-якому визначенні рентабельність – це відносний показник, який буде
означати відношення суми отриманого (очікуваного) результату до одного з
показників (виручки, витрат, середньої вартості основних і оборотних коштів, фонду
заробітної плати і т. п.).
Показники
рентабельності
характеризують
відносну
прибутковість
підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників
економічного процесу. Можливі зіставлення прибутку з факторами, які на нього
впливають, формують множину показників рентабельності. Вони відрізняються між
собою за змістом та метою розрахунку.
Таким чином, показники рентабельності можна об’єднати у декілька груп:
x показники, що характеризують рентабельність капіталу та його складових;
x показники, що характеризують рентабельність активів та їх складових;
x показники, що характеризують рентабельність витрат та інвестицій;
x показники, що характеризують рентабельність реалізації.
Зазначені вище показники можуть розраховуватися з використанням: валового
прибутку; прибутку від операційної діяльності; прибутку до оподаткування; чистого
прибутку.
Залежно від виду прибутку, витрат й факторів виробництва виділяють наступні
форми показника рентабельності що наведені у табл. 1.
Крім того, показники рентабельності в залежності від аналізованого періоду
можуть бути моментні, статичні та динамічні. За критерієм узагальнення вони можуть
як характеризувати ефективність усієї роботи підприємства як системи, так і
характеризувати якість роботи окремої структурної частини підприємства.
Таблиця 1
Форми показника рентабельності
Вид
1. Господарська діяльність:

2. Фактор виробництва:
3. Продукція:
4. Інвестовані ресурси:

Застосування
x основна операційна діяльність;
x операційна діяльність;
x звичайна діяльність;
x господарська діяльність.
x основні виробничі фонди;
x нематеріальні активи.
x реалізована продукція;
x конкретний вид реалізованої продукції.
x активи;
x власний капітал;
x акціонерний капітал.
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Загалом у систему показників рентабельності найчастіше включають
рентабельність активів (майна), рентабельність власного капіталу, рентабельність
реалізації продукції, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність
виробництва, рентабельність фондів, рентабельність поточних витрат.
Рентабельність підприємства формується під впливом великої кількості
взаємопов’язаних факторів, які впливають на результати діяльності підприємства порізному: одні – позитивно, інші – негативно.
Існує значна кількість альтернативних рентабельності критеріїв оцінки
економічної ефективності підприємства. Основні з них систематизовано у рис. 1.
Також, може бути використаний показник вартості підприємства. Наприклад,
зростання вартості акцій, яке не завжди пов’язане із збільшенням рентабельності
підприємства, свідчить про підвищення економічної ефективності. Як вказує
Саленко О.В., критеріями ефективності можуть бути співвідношення доходу (наданих
послуг) підприємства до затрачених ресурсів тощо.
Виходячи з того, що будь-який господарюючий суб’єкт є одночасно і
суб’єктом, і об’єктом економічних відносин, то в першу чергу необхідно розглянути
розподіл на фактори зовнішнього середовища (незаплановані) і фактори
внутрішнього середовища (планові).
Результативний показник економічної
ефективності діяльності підприємства

Обсяг
направлених
коштів у
бюджет

Вартість
підприємства

Рентабельність

% виконання
плану роботи
некомерційного
підприємства

Співвідношення
обсягу надання
послуг та витрат
(ділова
активність)

Рис. 1. Основні критерії оцінки економічної ефективності підприємства
Загалом виділяють такі групи чинників, що впливають на формування стратегії
підвищення рентабельності суб’єкта господарювання:
Фактори впливу на підвищення рентабельності підприємства існують
внутрішні та зовнішні.
До внутрішніх факторів відноситься: матеріально-технічні чинники
(проведення модернізації та реконструкції матеріально-технічної бази підприємства);
організаційно-управлінські чинники (розробка стратегії і тактики діяльності та
розвитку підприємства, інформаційне забезпечення процесу прийняття рішення);
фінансові чинники (фінансове планування діяльності підприємства, аналіз і пошук
внутрішніх резервів зростання прибутку, податкове планування); кадрові чинники
(підвищення кваліфікації працівників, поліпшення умов праці, організація
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оздоровлення і відпочинку працівників).
До зовнішніх факторів можна віднести: ринкові чинники (підвищення
конкурентоспроможності у наданні послуг, організація ефективної реклами нових
видів товарів); адміністративні чинники (оподаткування, правові акти, постанови і
положення, що регламентують діяльність, організації, державне регулювання тарифів
і цін); зовнішньо-економічні чинники (зміна тарифів і цін на продукцію та послуги в
результаті інфляції).
Вплив зовнішніх факторів не може бути значно зміненим, проте підприємства
можуть розробити заходи адаптації для максимально ефективного використання
сформованої ситуації. На противагу їм вплив внутрішніх факторів піддається
корегуванню і може бути зміненим управлінськими рішеннями.
Висновки. Як і кожен абсолютний показник розмір прибутку не завжди
характеризує ефективність діяльності підприємства. Тому, щоб оцінити ефективність
роботи підприємства, одержаний прибуток необхідно співвідносити зі здійсненими
витратами – поточними (собівартість продукції) і авансованими (активи або
частини їх). Співвідношення прибутку із витратами являє собою рентабельність.
Рентабельність характеризує рівень прибутковості і більшою мірою, аніж прибуток
характеризує кінцеві результати діяльності підприємства. Після оцінки факторів
впливу на рентабельність підприємство може виявити, за рахунок чого можливе
нарощення обсягів виробництва і реалізації товарів. Це заходи щодо підвищення
продуктивності праці працівників, зменшення витрат на виробництво продукції,
цінова політика, покращення системи маркетингу на підприємстві.
Отже, загалом кількість факторів підвищення рентабельності є значною.
Підприємство повинно використовувати як наявні на підприємстві внутрішні
можливості підвищення ефективності роботи суб’єкта господарювання, так і
пристосовувати до зовнішніх впливів та використовувати їх для підвищення
результуючого
показника
роботи.
Внутрішніми
факторами
підвищення
рентабельності є організаційно-управлінські чинники, матеріально-технічні чинники,
фінансові чинники, кадрові чинники. Щодо зовнішніх чинників, то сюди відносяться
адміністративні, зовнішньоекономічні, ринкові чинники. Правильне маніпулювання
впливами цих факторів та поєднання в продуманій плановій стратегії дозволить
максимізувати критерій оцінки ефективності роботи підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК МІЖНАРОДНИХ
РОЗРАХУНКОВИХ СИСТЕМ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC CARD OF INTERNATIONAL
CALCULATING SYSTEMS IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
Анотація. У статті розглянуто основні фактори впливу на розвиток
безготівкових розрахунків за допомогою банківських пластикових карток. Подано
хронологічну послідовність впровадження механізмів банківських розрахунків
пластиковими картками серед найрозвиненіших банків України. Проведено
порівняльний аналіз та перспективи використання пластикових карток, як механізму
покращення безготівкових розрахунків у банківському секторі України.
Ключові слова: банк, банківська система, безготівкові розрахунки, платіжна
система, платіжна картка.
Abstract. The article considers the main factors influencing the development of
cashless payments by means of bank plastic cards. The chronological sequence of
introduction of mechanisms of bank settlements by plastic cards among the most developed
banks of Ukraine is presented. A comparative analysis and prospects of using plastic cards
as a mechanism for improving cashless payments in the banking sector of Ukraine have
been conducted.
Keywords: bank, banking system, cashless settlements, payment system, payment
card.
Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин в Україні
пластикові картки стали одними із найбільших зручних інструментів здійснення
безготівкових розрахунків. Одночасно пластикові картки є необхідним атрибутом
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світового фінансового ринку.
У країнах із розвинутою ринковою економікою платіжна картка стала лише
формою однієї з банківських послуг, які надаються вкладнику, оскільки існує
розгалужена інфраструктура безготівкових платежів з розрахунками за допомогою
пластикових карток.
На жаль, події 17 серпня 1998 року, економічна криза 2008 року та початок
Антитерористичної операції на сході України 2014, дуже пригальмували темпи
розвитку карткових проектів в Україні. В Україні процес розвитку ринку пластикових
карток почався дещо пізніше.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для більш повного розкриття даної
теми в роботі були використані роботи таких авторів: О.В. Васюренка, Р. Коцовської,
А. Гальчинського, А.М. Мороза, В. Ричаківської, В.А. Ющенка та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відставання українських банків в
сфері розвитку карткового бізнесу викликано рядом об’єктивних причин.
По-перше, європейські банки, порівняно з українськими, мають більший
капітал та широкі міжнародні зв’язки, оскільки сформовані ще за існування
Радянського Союзу за централізованої й адміністративної системи, коли Україна
робила тільки перші кроки до набуття своєї незалежності.
По-друге, завдяки тій же системі в Україні менш розвинута мережа торгівлі та
послуг, у тому числі й мережа організацій, що раніше приймали картки за угодами з
«Інтуристом».
По-третє, економіка України більшою мірою постраждала в процесі розпаду
колишнього Союзу. Окремо слід згадати про гіперінфляцію в 1992-1994 роках, яка
практично цілком виключила можливість розвитку карткового бізнесу.
Одними із перших стали приймати до оплати картки VISА банки Укрінбанк,
Приватбанк, «Інко», «Аваль» (початок 1997 року).
Як свідчить статистика, найпоширенішими у банках України (не враховуючи
спеціалізованих телефонних карток і проїзних у метро) є ідентифікаційні картки з
магнітною смугою.
У березні 1997 року Національний Банк України зажадав від українських
комерсантів обслуговуватися за картками тільки в українських банках.
В Україні є значний прошарок осіб, котрим банківські картки необхідні для
використання за кордоном. Це дипломатичні працівники, представники державної
влади, приватного бізнесу, великих громадських організацій, фондів та ін.
Студенти та молодь взагалі, котрі сьогодні не так уже рідко бувають за
кордоном, є потенційними споживачами карткових проектів. Зникнення
«інфляційного прибутку» та нерозв’язані проблеми із залученням нових клієнтів
змусили банки звернутися до карткового бізнесу як до нового інструменту
банківського маркетингу.
Спосіб участі в платіжній системі значно варіюється. Банки, що оперують
незначними фінансовими ресурсами, звичайно, обирають роль агента з поширення
карток іншого, більш значного банку-емітента. Також на агентських угодах з іншим
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банком може бути побудовано й еквайрінг – тобто банк одержує комісію від банкуеквайєра за притягнення до розрахунків пластиковими картками торгових точок та
підприємств сервісу.
Дуже поширена також операція видачі готівки за угодою з банком-еквайєром.
Робота за агентським договором може стати першим кроком на шляху до власної
карткової програми.
Наступний етап карткової програми – розв’язання питання про безпосередній
вихід на розрахункові й авторизаційні мережі міжнародних систем або роботу з ними
через посередника – процесинговий центр. Серед фірм-процесорів виділяється
«ЕСР» (Іспанія), що обслуговує картки Еurocard / Маstercard. Так через ЕСР вже
працюють Приватбанк. Користується популярністю латвійська фірма «Банк Сервіс»,
оскільки пропонує консультації російською мовою, дещо меншу вартість послуг, ніж
західноєвропейські процесингові центри, а також комбіноване обслуговування за
декількома міжнародними системами. Власний процесинг поки що не під силу
більшості українських банків.
Щодо випуску карток найбільш активно працюють Приватбанк, «Аваль»,
Перший український міжнародний банк, Промінвестбанк, Укрексімбанк.
Обслуговування карток здійснюють головним чином Приватбанк, «Аваль»,
Укрексімбанк. В обігу вітчизняної банківської системи на даний час знаходиться
близько 500 тис. платіжних карток, до найбільших емітентів пластикових карток
можна віднести такі банки, як ПАТ «Аваль», Приватбанк, ПАТ «Кредитпромбанк»,
ПУМБ та інші.
На цей час ситуація на українському ринку еквайрінгу міжнародних платіжних
карток також істотно зміниться у зв’язку з придбанням Промінвестбанком, «Авалем»,
Приватбанком, а також Укрексімбанком значного числа банкоматів та посттерміналів.
У конкурентній боротьбі банки швидко знижують тарифи до мінімально
можливих, і зараз тарифи з випуску й обслуговування карток істотно не
відрізняються. Комісія за обслуговування торгових точок і підприємств сервісу
коливається від 3 до 4 відсотків при різних умовах надання пост-терміналів та
видатків терміналів. Спочатку всі банки орієнтувалися на випуск карток для
використання за кордоном та на еквайрінг карток, емітованих іноземними банками.
Одержання карток громадянами України в значних кількостях створило фактично
повторну хвилю еквайрінгу, коли підприємства торгівлі та сервісу масово приймають
картки, полюючи вже за внутрішнім споживачем. Це, в свою чергу, викликає
додатковий попит на картки і т. д.
Банки України дуже швидко переконалися, що застосування пластикових
карток як засобу платежу – річ вигідна. Масштабності ж у справі забезпечення
платіжних процесів на основі карткових технологій в Україні можна досягти, лише
збалансувавши інтереси всіх учасників розрахунків. Сутність цих інтересів полягає в
тому, що держава зацікавлена у залученні до банківських установ коштів населення.
Таким чином, ринок пластикових карток в Україні можна вважати
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перспективним і багатообіцяючим, якщо економічна ситуація в країні залишиться
більш-менш стабільною або поліпшиться. Цілком можливе вибухове зростання
кількості та грошового обсягу операцій за платіжними картками у найближчі 1,52 роки. Підтвердженням цього може служити приклад таких країн, як Чехія, Польща,
Словенія, де споживач банківських послуг уже розглядає платіжну картку як
звичайний інструмент доступу до свого рахунку в банку.
В сучасних умовах особливого значення набуває впровадження передових
методів управління окремими видами банківських операцій, зокрема операцій,
пов’язаних з безготівковими розрахунками на базі пластикових карток. Все більшого
значення набуває наукова система обґрунтування управлінських рішень, яка
базується на статистичній інформації. Актуальним є створення і використання
автоматизованої бази даних на основі інформаційних систем окремих банків,
асоціації банків, Держкомстату України, підприємств і установ контрагентів банків.
Висновки. Для прийняття рішень з використанням інструментів маркетингу про
розробку нових послуг і про установку і зміну тарифів на послуги банку; про
відкриття філіалів банкам необхідно прогнозувати результати своїх дій. Щоб
підвищити ефективність карткового обслуговування, залучити додаткових клієнтів
банк має вибрати наступні інструменти: зміну тарифів, рекламу чи розширити сітку
філій.
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM OF
UKRAINE
Анотація. Розглянуто особливості функціонування платіжних систем України.
Проаналізовано сучасний стан платіжної системи, зокрема Національної платіжної
системи «Український платіжний ПРОСТІР» та Системи електронних платежів.
Ключові слова: платіжна система України, Національна платіжна система
«Український платіжний ПРОСТІР», система електронних платежів, платіжна картка.
Abstract. Features of functioning of payment systems of Ukraine are considered.
The current state of the payment system, in particular the National Payment System
«Ukrainian Payment PROSPER» and the Electronic Payment System, is analyzed.
Keywords: payment system of Ukraine, national payment system «Ukrainian
payment area», electronic payment system, payment card.
Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є теоретичне
обґрунтування функціонування та використання платіжної системи в Україні. Аналіз
сучасного стану платіжних систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цієї проблематики
присвячували свої роботи такі фахівці, як О.М. Калмикова, Р.П. Лісна, І.А. Манченко,
С.А. Циганов, О.В. Поляниця та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Платіжні системи відіграють одну із
найважливіших ролей в економіки будь-якої країни, України. Вони забезпечують
здійснення суб’єктами економіки переказу грошових коштів та розрахунків за
зобов’язаннями, що з’являються у процесі здійснення економічної діяльності.
Раціональна організація платіжної системи сприяє ефективному функціонуванню
фінансової сфери, вдосконаленню грошово-кредитних відносин, здійсненню
міждержавних валютних розрахунків. Надійні та ефективні платіжні системи є
гарантією стабільного функціонування банківської системи та економіки в цілому.
Сьогодні в Україні функціонують дві платіжні системи, платіжною
організацією та розрахунковим банком яких є Національний банк України: система
електронних платежів (СЕП) та Національна платіжна система (НПС) «Український
платіжний ПРОСТІР» [7].
Оцінка функціонування НПС як карткової платіжної системи залежить від
дослідження стану ринку банківських платіжних карток в Україні. Загалом ситуація
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на цьому сегменті ринку банківських послуг характеризується поступовим
зростанням, зокрема збільшенням обсягу емітованих платіжних карток та їхніх
держателів, кількості та суми безготівкових операцій з використанням карток,
розширенням мережі банкоматів і термінального обладнання, використанням різних
типів карток. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні
регулюються Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і
банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про
поштовий зв’язок», іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими
актами Національного банку України.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний банк України»
Національний банк регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в
Україні, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування,
розвиток створених ним платіжних систем. Законодавство України передбачає
діяльність в Україні внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем [8].
Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна
організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення
переказу коштів виключно в межах України.
Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація
може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на
території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї
платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу. Діяльність платіжної системи
має відповідати вимогам законодавства України. Відповідно до статті 9 Закону
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» платіжні організації
платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної
інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх
реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру [1].
Платіжна система України складається з таких компонентів: системи
електронних платежів Національного банку України, систем автоматизації роботи
банків, внутрішньобанківських платіжних систем, системи «клієнт – банк» для
розрахунків між клієнтом банку та банком в електронній формі [3]. Станом на
01.01.2018 року учасниками СЕП були 178 установ, із них:
x 85 (банки України);
x 65 (філії банків України);
x 27 (Державна казначейська служба України та її органи);
x 1 (Національний банк України).
Середньоденний залишок коштів на рахунках учасників СЕП становив
89,57 млрд. грн., а середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників
системи – 0,94 [5]. Переважна більшість початкових платежів надіслана до СЕП
банками України та їх філіями – 309 077 тис. початкових платежів (93% від їх
загальної кількості). Упродовж 2017 року в СЕП у середньому за день оброблялося
1 337 тис. початкових платежів на суму 84 млрд. грн.. Упродовж 2017 року в СЕП у
середньому за день оброблялося 1 337 тис. початкових платежів на суму 84 млрд. грн.
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Станом на 01.01.2017 р. вітчизняні системи переказу коштів: 6 систем,
створених
банками;
8 систем,
створених
небанківськими
установами;
11 внутрішньобанківських систем переказу [4].
Станом на 01.01.2017 р. в Україні функціонували 14 міжнародних систем
переказу коштів, створених нерезидентами, а саме: 3 системи з США, 2 – з
Азербайджану, по 1 – з Грузії, Великобританії, Канади, а також 6 систем з РФ.
Національний банк України є платіжною організацією та розрахунковим
банком для двох створених ним платіжних систем – Системи електронних
платежів (СЕП) та Національна платіжна система «Український платіжний
ПРОСТІР» [5]. Система масових платежів в Україні представлена національною
системою Український платіжний ПРОСТІР. ПРОСТІР – це внутрішньодержавна
банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів [2].
На сьогодні учасниками ПРОСТІР є 50 банків України та 25 небанківських
установ. Національна платіжна система ПРОСТІР – це система роздрібних платежів, у
якій розрахунки за товари та послуги, отримання готівки та інші операції з
національною валютою здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів,
а саме платіжних карток ПРОСТІР. Картка ПРОСТІР – це платіжна картка, яка дає
змогу її держателю оплатити вартість товару, або послуги в торговельно-сервісній
мережі, отримати готівку, переказати кошти з картки на картку тощо.
Картки Національної платіжної системи ПРОСТІР дають змогу здійснювати
операції саме з національною валютою – гривнею, в межах України та на українських
інтернет сайтах. Загальна кількість активних платіжних карток під брендом
НПС «ПРОСТІР» протягом 2016 року зросла з 224 тис. шт. до 289 тис. шт.. Із
застосуванням платіжних карток НПС «ПРОСТІР» здійснено 5,3 млн. операцій на
суму 6,7 млрд. грн., із яких було оброблено понад 1 млн. безготівкових транзакцій, що
у порівнянні із 2015 роком є зростанням у 6 разів. Загальна ж сума безготівкових
платежів за 2016 рік склала понад 200 млн. грн., що перевищує показник
попереднього року більш ніж у 2 рази [6].
Система електронних платежів НБУ (СЕП) – загальнодержавна платіжна
система, забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами
державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів
приймання, обробки, передавання та захисту інформації. Система забезпечує
проведення переказу коштів через кореспондентські та інші рахунки її учасників,
відкриті у Національному банку України із застосуванням електронних засобів
приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або
режимі реального часу [2].
У СЕП виконуються міжбанківські перекази у файловому режимі та в режимі
реального часу. Здійснення банком початкових платежів у файловому режимі є
обов’язковим, а в режимі реального часу – за його вибором. Разом з тим учасник
системи, який працює в СЕП у файловому режимі, забезпечує приймання платежів у
режимі реального часу. За станом на 1 січня 2017 року учасниками СЕП стало
216 установ, серед яких банки України та їх філії, органи ДКС, установи
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Національного банку України.
Упродовж 2017 року на території України надавали послуги 36 систем переказу
коштів, з яких 29 систем, створені резидентами, та 7 систем, створені нерезидентами.
Усього з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і
нерезидентами, у 2017 році було переказано: в Україну – 2 378 млн. дол. США в
еквіваленті, за межі України – 286 млн. дол. США в еквіваленті, в межах України –
4 456 млн. дол. США в еквіваленті. За підсумками 2017 року на ринку систем
переказу коштів, створених резидентами, лідером за сумою переказів є міжнародна
платіжна система «TYME» (1 360 млн. дол. США в еквіваленті).
Станом на 01.01.2018 р. в Україні надавали послуги такі системи переказу
коштів, створені резидентами: 8 систем, створених банками (з 9 зареєстрованих),
12 систем, створених небанківськими установами (з 12 зареєстрованих),
9 внутрішньобанківських систем переказу коштів (з 10 зареєстрованих). Усього за
2017 рік за допомогою систем переказу коштів, створених банками та небанківськими
установами-резидентами, переказано: в межах України – 4 453,04 млн. дол. США в
еквіваленті, в Україну – 113,66 млн. дол. США в еквіваленті, за межі України –
3,06 млн. дол. США в еквіваленті. Упродовж 2017 року в Україні здійснювали
діяльність 7 систем переказу коштів, створених нерезидентами, а саме: 3 системи з
США та по 1 – з Грузії, Великобританії, Канади, Азербайджану. За 2017 рік за
допомогою систем переказу коштів, створених нерезидентами, було переказано: в
Україну – 2 264, 26 млн. дол. США в еквіваленті, за межі України – 282,98 млн. дол.
США в еквіваленті, в межах України – 2,68 млн. дол. США в еквіваленті [5].
Згідно з даними НБУ станом на 1 серпня 2017 року в Україні функціонують
89 банків, що є членами платіжних систем (83,3% від загальної кількості банків в
Україні), 50 264 тис. осіб є держателями платіжних карток, в обігу функціонують
69 939 тис. платіжних карток, термін дії яких не закінчився, працюють
38 942 банкоматів і 195 979 терміналів, з яких торговельних терміналів 192 331, а
банківських – 28 891. Також слід зазначити, що за останні п’ять років обсяг операцій з
використанням платіжних карток збільшився в 78 разів (рис. 1).
Більшість початкових платежів надіслана до СЕП банками України та їх
філіями, а саме 145 817 тис. початкових платежів (94% від їх загальної кількості) [7].
Така позитивна динаміка на ринку платіжних карток є результатом реформ НБУ у
сфері національної платіжної системи.
Слід зазначити, що подальший розвиток національної системи масових
електронних платежів «ПРОСТІР» дасть змогу прискорити здійснення розрахунків та
обігу коштів, зменшити документообіг, знизити вірогідність фальсифікації
міжбанківських розрахункових документів, посилити контроль за станом грошової
маси в державі, знизити збитки держави та підприємців від низької швидкості
виконання розрахунків та використання підроблених платіжних документів;
підвищити можливості комерційних банків і Національного банку України
контролювати здійснення платежів. Як свідчить зарубіжний досвід, з метою
гарантування безперервного та стабільного функціонування платіжних систем
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центральні банки розвинутих країн розпочали здійснювати оверсайт платіжних
систем.

Рис. 1. Обсяг безготівкових платежів з використанням платіжних карток
комерційними банками України за 2013-2017 роки
Висновки. Отже, з метою вдосконалення розвитку національної платіжної
системи Національному банку України як основному регулятору слід докласти
чимало зусиль у напрямі підвищення її ефективності та надійності. Водночас важлива
роль відводиться і комерційним банкам, які для того, щоб підвищити довіру до
вітчизняної банківської системи, повинні збільшити доступ до рахунків через
філіальні мережі електронного банківського обслуговування (банкомати і схеми
інтернет-банкінгу), а також розширити перелік роздрібних платіжних інструментів,
надавати більший спектр новітніх банківських послуг, розвивати внутрішнє
управління рахунками і системами обробки платежів, вдосконалювати механізми
платіжної інфраструктури тощо.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346ІІІ від 5 квітня 2001 року із змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.
2. Калмикова О.М., Лісна Р.П. Функціонування платіжної системи України та
стратегія її розвитку. Молодий вчений. 2015. №1(16). С. 100-103.
3. Манченко І.А. Перспективи розвитку системи електронних платежів.
Економіка. 2016. №9. C. 35-37.
4. Огляд ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за
2017 рік. Національний банк України. 2017.
5. Офіційний сайт НБУ. URL: http://www.bank.gov.ua.
6. Офіційний сайт НПС ПРОСТІР. URL: http://prostir.gov.ua/prostir/.
7. Платіжна система України. URL : http://www.bank.gov.ua.
8. Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від 20.05.1999 р.
31

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (9) 2019

URL: zakon.rada.gov.ua/go/679-14.
9. Швед В.В., Омельченко О.В., Закладній О.А. Міжнародна інвестиційна
діяльність. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2017. 224 с.

32

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (9) 2019

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Балахонова О.В., д.е.н., доцент, професор
кафедри економіки та менеджменту,
Вінницький інститут Університету «Україна»;
Гончарук Д.О., магістрант 2-го року підготовки,
спеціальність «Менеджмент»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
METHODS OF MANAGEMENT LABOUR RESOURCES OF ENTERPRISE
Анотація. У статті досліджено етапи становлення трудових ресурсів
підприємства. Наведено процеси трансформації та становлення існуючої на нинішній
час моделі правління трудовими ресурсами. Проведено аналіз еволюції поглядів на
роль трудових ресурсів в соціально-економічних процесах підприємства. Відмічено,
що трудові ресурси – це динамічна система, що об’єднує у собі три рівня (зв’язків,
часу, а також простору), які функціонують у вигляді цілісної сукупності.
Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, економічно
активне населення.
Abstract. The stages of becoming of labour resources of enterprise are probed in the
article. The processes of transformation and becoming of existing on present time model of
rule labour resources are resulted. The analysis of evolution of looks is conducted to the role
of labour resources in the socio-economic processes of enterprise. It is marked that labour
resources are the dynamic system which unites in itself three levels (connections, time, and
also space), which function as an integral aggregate.
Keywords: labour resources, labour potential, labour force, economic active
population.
Постановка проблеми. При сьогоднішніх умовах фінансово-економічної кризи,
проблеми ефективного управління трудовими ресурсами є доволі складними та
нагально актуальними, оскільки саме від ефективності їх розв’язання залежить багато
супутніх факторів, а саме, фінансова результативність ведення діяльності
підприємствами, рівня добробуту населення, стандартів якості життя працівників
підприємницької сфери, рівень економічної безпеки країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Напрями дослідження вітчизняної
економічної наукової думки, спрямовані на проблемні питання управління трудовими
ресурсами, що знайшли віддзеркалення в дослідженнях таких науковців:
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О. Бугуцького, Д. Богині, А. Базилюка, О. Грішнової, М. Долішнього, В. Дієсперова,
В. Злупко, О. Котляра, В. Костакова, Г. Купалова, Л. Курбацької, В. Лишиленко,
І. Лукінова, О. Момота, В. Онікієнко, В. Попова, П. Саблука, М. Скаржинського,
А. Черепа, К. Якуби та інших.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення проблемних
питань управління, формування, а також ефективності використання трудових
ресурсів підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історичний досвід європейських
держав засвідчує, що управлінська та адміністративна діяльності відіграють
першочергову роль у суспільно-економічних стосунках.
Управління трудовими ресурсами – одна з найважливіших та найважчих сфер
підприємницької діяльності, де рівень організації професійного виконання обов’язків
працівниками об’єднується виробничий процес.
Перебіг суттєвих перемін, що стався в соціально-економічній моделі розвитку
нашої країни, починаючи з розпаду радянської системи господарювання, та
закінчуючи курсом до європейсько-орієнтованого типу економічного розвитку
української держави, спонукали до:
x необхідності запровадження інтеграційно-економічного типу ведення
економічної діяльності;
x взаємодії управління трудовими ресурсами з іншими ланками
господарювання підприємства;
x суттєвих перемін в видах господарювання та виконання підприємницької
діяльності;
x трансформаціях процесів працевлаштування населення.
В науково-економічній літературі дослідженню етапам становлення такої
дефініції як трудові ресурси підприємства, приділено зовсім мало уваги. Але, на
основі тих визначень що відображені в опрацьованих нами джерелах, нами виявлено,
що процеси трансформації та становлення існуючої на нинішній час моделі правління
трудовими ресурсами продукувалися певними етапами економічної думки, що
наведено на рис. 1.
Аналіз еволюції поглядів на роль трудових ресурсів в соціально-економічних
процесах підприємства, продукує до необхідності дослідження характеристики
понятійного апарату, що відбиває розвиток наукових переконань у цій сфері, та
підтверджує, що трудові ресурси сьогодні розглядають уже не як робочу силу, а як
людські ресурси, а їхня цінність як фактора успіху постійно зростає (табл. 1).
Поступово здійснюється формування системи управління трудовими ресурсами,
яка має на меті відігравати вирішальної ролі у запровадженні умов
конкурентоспроможного розвитку підприємства, спрямованого на довгострокову
перспективу розвитку самого підприємництва, регіонів та країни в цілому.
Дана система ґрунтується на концепції трудових ресурсів, яка визначається
нагальною необхідністю внесення капіталовкладень в процеси їх формування та
розвитку, що у кінцевому результаті виправдовує економічну доцільність здійснених
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Етапи розвитку категорії трудові ресурси

підприємством витрат, оскільки вони пов’язані із залученням до господарської
діяльності якісної робочої сили, спонукає до необхідності безперервного навчання
працівників, економічною підтримкою працездатного населення, а також, організації
сприйнятних умов для найбільшого виявлення професійних можливостей та
здібностей трудових ресурсів у майбутньому їх розвитку.

Емпіричний
(з другої половини
ХІІІ ст. – по першу
половину ХІХ ст.)

Аналітичний
(з другої половини
ХІХ ст. – до
середини ХХ ст.)

Реформування
(з середини ХХ ст. –
та по сьогоднішній
період)

Формуються
та
встановлюються
нормативи
управління трудовими ресурсами, що ґрунтуються на
базисі безпосереднього вимірювання виконаних
витрат праці, поступового введення у застосування
категорію
практичного
досвіду,
застосування
суб’єктивних
оцінок
працівників,
але,
дані
запровадження здійснювались без певного наукового
обґрунтування.
Встановлюються загальноприйняті закономірності
процесів проектування, формування, та нормування
трудових ресурсів, процесів підбору кадрів,
переміщення трудових ресурсів, їх оплати праці,
запровадження процесу стрімкого скорочення
непродуктивної праці, та започаткування процесу
зменшення частки нераціонального використання
трудових
ресурсів
з
метою
збільшення
результативності та продуктивності праці.

Групування та продовження процесу подальшого
поглиблення накопичених емпірично-теоретичних
теоретичних знань з управління трудовими ресурсами,
що відзначується стрімким розвитком соціальної
функції у системі управління трудовими ресурсами.

Рис. 1. Структура розвитку та формулювання чинної методики управління
трудовими ресурсами
Теоретична основа та практика ведення сучасних суб’єктів господарювання
свідчать, що потенціал економічного розвитку підприємств є головною основою у
забезпеченні процесу його довгостроково-ефективного розвитку, і, в залежності від
ресурсної складової, розрізняють як кадровий, людський та трудовий, тобто, такий
що представляє собою узагальнені характеристики виконавців господарської
діяльності.
Висновки. За результатами проведеного нами аналізу напрацювань та наукових
розробок вчених, а також власних висновків, ми можемо зазначити, що трудові
ресурси – це динамічна система, що об’єднує у собі три рівня (зв’язків, часу, а також
простору), які функціонують у вигляді цілісної сукупності. У свою чергу, дані рівні
зв’язків детермінують трудові ресурси в якості: ресурсу підприємства (включають у
собі характерні риси функціонування); резерву виконання (відображаються рівні
виконання завдань на сьогодення, а також перспективи реальних можливостей);
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перспективного спрямування (направлення діяльності на майбутнє, долучає елементи
перспективного розвитку підприємства).
Таблиця 1
Розвиток понятійного апарату для характеристики ролі трудових ресурсів у процесах
соціально-економічного розвитку суспільства
Етап
І етап
(XIX ст.)
ІІ етап
(20-ті роки
XX ст.)
ІІІ етап
(70-ті рр.
XX ст.)

Роль людини
Носій здатності до праці
Об’єкт із забезпечення
народного господарства
необхідною кількістю та
якістю робочої сили
Суб’єкт із суспільного
виробництва з потребами
та інтересами у сфері
праці

Категорія

Визначення

Робоча
сила

Економічно активне населення, охочі
працювати
Частина населення, що за своїм фізичним
розвитком, розумовими здібностями і
знаннями здатна працювати в народному
господарстві
Інтегровані
кількісні
та
якісні
характеристики
робочої
сили,
яка
забезпечує певні можливості у створенні
матеріальних і духовних благ суспільства
Люди на підприємстві, в організації,
установі або фірмі, які об’єднані в процесі
трудової діяльності. Структурно – це є
особистість, робоча група, трудовий
колектив, від діяльності якої (групи чи
особистості) залежить вектор впливу
(позитив, негатив) на виробничі процеси

Людський
капітал

Трудовий
потенціал

ІV етап
(80-ті рр.
XX ст.)

Провідний
фактор
суспільного виробництва,
засіб піднесення його
ефективності

Людський
фактор

V етап
(90-ті рр.
XX ст.)

Об’єкт найефективніших
інвестицій у знання, його
професійність, здоров’я з
наступною їх реалізацією
в суспільстві

Трудові
ресурси

Нагромаджений за рахунок інвестицій
запас здоров’я, знань, навичок, умінь,
мотивацій та інших здібностей
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МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ З НАДХОДЖЕННЯ ТА ПРОДАЖУ
ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
METHODS OF FINANCIAL MANAGEMENT ARE FROM RECEIPT AND SALE
OF COMMODITIES ON ENTERPRISES OF TRADE
Анотація. У статті розглянуто оперативне управління надходження і продажу
товарів на підприємствах торгівлі. Наведена класифікація методів фінансового
управління з надходження та продажу товарів на підприємствах торгівлі.
Охарактеризовано такі структурні елементи фінансового управління, як сфера
застосування, суб’єкти, масштаб застосування, стадії фінансового управління, цільове
застосування, методи, джерело інформаційного забезпечення, характеристика
інформаційного забезпечення.
Ключові слова: товарні операції, надходження товарів, продаж товарів.
Abstract. In the article the operative management of receipt and sale of commodities
is considered on the enterprises of trade. Classification of methods of financial management
is resulted from a receipt and sale of commodities on the enterprises of trade. Such
structural financial custom controls are described, as an application domain, subjects, scale
of application, stage of financial management, having a special purpose application,
methods, source of the informative providing, description of the informative providing.
Keywords: commodity operations, receipts of commodities, sale of commodities.
Постановка проблеми. Для сучасного періоду розвитку економіки України
характерним є суттєве розширення торговельної галузі, де спостерігається посилення
конкуренції на ринку товарів, що пропонуються для продажу, ускладнення
господарських зв’язків між торговельними підприємствами, їх контрагентами та
споживачами, поява ефективних методів активізації продажу товарів. У цих умовах
управління господарською діяльністю суб’єктами торговельного сектору вимагає
удосконаленого інформаційно-методичного забезпечення підтримки управлінських
рішень системою фінансового управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні питання
бухгалтерського обліку операцій із надходження та продажу товарів на
підприємствах торгівлі досліджували як вітчизняні науковці – Апопій В.В.,
Бардаш С.В., Білуха М.Т., Голошубова Н.А., Деньга С.М., Дрозд І.К., Шевчук В.О.,
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так і зарубіжні – Амітан В.Н., Апчерч А., Арийоши А., Хабермайер К., Лоренс Б.,
Эткер-Роб И., Каналес-Криленко Дж.-И., Асин Л.М., Кононова И.Я., Даненбург В.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення методів
фінансового управління надходження і продажу товарів на підприємствах торгівлі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес прийняття управлінських
рішень щодо надходження та продажу товарів в торгівлі відображає своєрідну
реакцію керівництва на виявлені відхилення, що мали місце у процесі здійснення
торговельної діяльності.
Виходячи з цього фінансове управління за дотриманням запланованих та
здійснених показників є основною умовою ефективності системи оперативного
управління, оскільки є носієм інформації для забезпечення успішної господарської
діяльності підприємства. Систематичне дослідження показників надходження і
продажу товарів та регулярне здійснення фінансового управління за цим сприятиме
підвищенню якості інформаційної бази системи оперативного управління.
Оперативне управління надходження і продажу товарів на підприємствах торгівлі
орієнтується на:
x витрати на придбання товарів;
x норми закупівлі товарів;
x продаж товарів.
Досліджуючи основні елементи, сутність та роль фінансового управління
надходження та продажу товарів на підприємствах торгівлі в управлінні продажами, у
процесі дослідження нами запропоновано уточнену сутність фінансового управління
та запропоновано її наступну класифікацію, яка наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація методів фінансового управління з надходження та продажу товарів на
підприємствах торгівлі
Класифікація
1
Сфера застосування:
Суб’єкти:

Масштаб застосування:

Стадії фінансового
управління:

Цільове застосування:

Характеристика
2
x аналітичні процедури фінансового управління;
x супутні аналітичні завдання.
x підприємство в цілому;
x окремі структурні підрозділи підприємства за ділянками
фінансового управління.
x аналітичні процедури відносно фінансової звітності
підприємства;
x аналітичні процедури відносно управлінської звітності
підприємства.
x підготовки та планування фінансового управління;
x перевірки системи внутрішнього управління;
x документування етапів фінансового управління;
x заключний етап фінансового управління.
x дослідження та оцінка діяльності суб’єкта фінансового
управління;
x оцінка системи фінансового управління;
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Продовження табл. 1
1

2
x виявлення «точок управління»;
x отримання результатів.
Методи:
x якісні, в основі яких лежать загальнонаукові методи
(індукція, дедукція, аналіз, синтез, аналогія та інші);
x кількісні, в основі яких лежать економіко-статистичні
методи і методи економіко-математичного моделювання.
Джерело інформаційного
x аналітичні процедури, що потребують інформації з
забезпечення:
законодавчих нормативно-правових документів;
x аналітичні процедури, що потребують інформації з
внутрішніх інформаційних джерел;
x аналітичні процедури, що потребують інформації з
зовнішніх інформаційних джерел.
Характеристика
x аналітичні процедури, що потребують фінансової
інформаційного забезпечення: інформації;
x аналітичні процедури, що потребують інформації
нефінансового характеру.

Отже, запропонована класифікація базується на систематизації інструментарію
фінансового управління, представленого в нормативно-правових актах та
розширеного додатковими ознаками. Вона дає можливість застосування його при
проведенні фінансового управління на торговельних підприємствах.
Висновки. Також, запропонована класифікація ще раз доводить необхідність
використання аналітичних процедур на всіх стадіях фінансового управління операцій
із продажу товарів у системі управління господарськими процесами торговельного
підприємства, а також визначає передумови розширення їх можливостей.
Нагальність потреби розширення методів аналізу, який використовується в
процесі фінансового управління, може бути задоволена шляхом розроблення та
використання методичних підходів і статистичних методів.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
CURRENT STATE OF FORMATION OF THE MIDDLE CLASS IN UKRAINE
Анотація. Стаття присвячена дослідженню стану середнього класу в Україні,
визначено проблеми його формування, продемонстрована динаміка та сучасний стан
основних критеріїв формування середнього класу, наведено шляхи вирішення
існуючих проблем.
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розвиток, суспільні цінності, суспільство.
Abstract. The article is devoted to the study of the state of the middle class in
Ukraine, the problems of its formation are determined, the dynamics and the current state of
the basic criteria of formation of the middle class are demonstrated, ways of solving existing
problems are given.
Keywords: middle class, inclusiveness of the economy, economic development,
social values, society.
Постановка проблеми. За умов постійної соціальної трансформації України все
більшої актуальності набуває проблема створення українського середнього класу.
Структура суспільства носить біполярний характер: з одного боку – нечисленна дуже
багата панівна «верхівка», з іншого – основна частина населення, яка знаходиться на
межі або за межею бідності, середній клас практично відсутній. Тому його
формування і соціальний захист повинні стати пріоритетними стратегічними
завданнями державної політики.
Формулювання цілей статті. Проаналізувати сучасний стан середнього класу в
Україні та визначити основні проблеми, що заважають його формуванню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику питань формування
середнього класу та його ролі у становленні стійкого розвитку досліджували
вітчизняні науковці, такі як О.В. Горбань, В.В. Грицанюк, Т.М. Чернецька,
М.В. Вінічук, Н. Чорна та багато інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Повільний прогрес зростання
суспільного блага і поглиблення нерівності сприяли політичній поляризації та ерозії
соціальної згуртованості в багатьох розвинених країнах та країнах, що розвиваються.
Консенсус із питань розробки всеосяжної моделі соціально-економічного зростання
призвело до виникнення поняття інклюзивності економічного зростання. За
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інформацією Світового економічного форуму (World Economic Forum) інклюзивність
економіки характеризує відчуття кожної людини, її добробут при досягненні певного
рівня економічного розвитку країни [2, с. 36].
На сьогоднішній день в Україні інклюзивність економічного зростання
залишається далеко позаду поточних проблем, через постійну трансформацію
економічної системи. Вона характеризується стійкою матеріальною нерівністю,
низьким рівнем життя населення, а також відсутністю стабільного економічного,
соціального, політичного та культурного розвитку держави.
В економічній літературі можемо знайти різноманітні підходи до визначення
поняття «середній клас», проте ми використаємо найбільш вдале: середній клас – це
економічно активна соціальна група населення, яка володіє високим інтелектуальним
та інноваційним потенціалом, високою професійною освітою та кваліфікацією, має
достатній рівень матеріального забезпечення та платоспроможності, користується
власним рухомим та нерухомим майном, усвідомлює свої соціально-економічні
інтереси, формує моральні стандарти та суспільний порядок, а також виступає
стабілізатором суспільства і соціального порядку [1].
Середній клас населення являє собою основну ланку подолання бідності, саме
він розглядається як основний внутрішній інвестор державного бюджету, варто також
зазначити, що саме від формування середнього класу залежить створення
демократичної держави і громадянського суспільства.
Проаналізувавши певні історичні факти можна зазначити, що перші спроби
створити середній клас в Україні були зроблені у 90-их роках минулого століття і
охоплювали на той час населення, яке мало досить високі доходи та заощадження,
тобто працівники освіти, охорони здоров’я, спеціалістів індустріальних галузей
виробництва, частина партійної еліти. Проте перебудова та економічна нестабільність
в країні призвели до втрати прибутків та заощаджень.
Середній клас формується з: матеріального достатку, освіти і активної
громадянської позиції. Є і допоміжні показники: наявність медстраховки, заощаджень
в банку, можливість дати платну освіту дітям, отримати іпотечний або інший великий
кредит в банку.
У підсумку за доходами до середнього класу віднесли тих, у кого рівень
доходів в місяць становить не менше двох прожиткових мінімумів на людину
(3554 грн.), є освіта не нижче середньої спеціальної, є своя квартира або будинок,
автомобіль економ-класу і можливість щорічного відпочинку в Україні або за
кордоном.
Однією з харатеристик, яку потрібно розглянути – це освітній рівень
чисельності населення (рис. 1).
На рисунку ми можемо спостерігати, що чисельність населення, яке здобувало
вищу освіту помітно зменшилась, це можна пояснити зменшенням державного
замовлення.
Наступне, що необхідно розглянути є динаміка середньомісячних ресурсів і
витрат на одне домогосподарство (рис. 2).
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Побудовано автором на основі джерела [3].
Рис. 1. Динаміка чисельності випускників з 2012 по 2017 рр.

Побудовано автором на основі джерела [3].
Рис. 2. Динаміка середньомісячних ресурсів і витрат на одне домогосподарство
За даними рис. 2 слід зазначити, що витрати не перевищують ресурси, проте,
якщо розглянути структуру витрат на 2017 рік (рис. 3) можемо спостерігати, що
більша частка ресурсів використовується на споживчі сукупні витрат: на продукти
харчування 47,9%, на непродовольчі товари 41,9% (з яких більша частина йде на
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оплату комунальних послуг 17%), це означає, що українці дуже мало витрачають на
освіту, розваги, відпочинок, а на заощадження взагалі залишається мізерна частина –
усі ці фактори призводять до зменшення загального доброту домогосподарств та
призводить до неефективного використання фінансових ресурсів.

Побудовано автором на основі джерела [3].
Рис. 3. Структура витрат домогосподарств за 2017 рік
У зв’язку з тим, що в Україні вже давно не було проведено перепису населення
та відсутні статистичні дані, які б демонстрували динаміку середнього класу, як
інтегрованого показника, необхідно звернутись до досліджень зарубіжних компаній.
Розглянувши класифікацію Credit Suisse (швейцарська міжнародна фінансова
група, – ред.), щоб належати до середнього класу в Швейцарії, потрібно мати,
щонайменше, 73 тисячі доларів доходу на рік, в США – 50 тисяч доларів, в Китаї і
Бразилії – 28 тисяч доларів, у Польщі та Мексиці – близько 25 тисяч доларів, в Росії і
Таїланді – 18 тисяч доларів, в Індії – 13,7 тисячі доларів, а в Україні – 11,25 тисячі
доларів, а стан середнього класу в цих країнах відображено на рисунку 4 [4].
Таким чином, у Китаї до середнього класу можна віднести 109 мільйонів осіб
(8% населення), у США 92 мільйони (28%), абсолютним лідером є Австралія (66%),
Японія, Британія, Італія понад 55%, в Україні всього 5%. Цей показник занадто малий
в порівнянні із розвиненими країнами світу.
Висновки. У підсумку можемо зазначити, що в Україні присутня значна
економічна нерівність населення, висока соціальна напруженість, політична
нестабільність, що призводить до застою в розвитку країни.
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Побудовано автором на основі джерела [4].
Рис. 4. Обсяг середнього класу в різних країнах світу
Економічна політика держави має сприяти мобілізації ресурсів країни, сприяти
самодіяльності населення (створення та підтримка малого та середнього бізнесу), ці
кроки значно зменшать безробіття в країні, посилять економічну активність
населення, їх доходи і загалом покращення рівня добробуту громадян.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
PROFESSIONAL TRAINING OF EARTHQUAKES FOR RESOURCES
MANAGEMENT SYSTEM
Анотація. Викладено власне бачення розвитку землевпорядної освіти.
Доведена необхідність кадрового забезпечення землевпорядної служби фахівцями
відповідного профілю. Визначено перелік заходів для невідкладного забезпечення
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із землеустрою.
Вказано, що забезпечення землевпорядної служби повинно відбуватися відповідно до
стратегії економічної реформи та потреб державних органів земельних ресурсів
країни. Наголошено на необхідності незалежного функціонування землевпорядної
освіти.
Ключові слова: землевпорядна освіта, підготовка фахівців у сфері управління
земельними ресурсами, кадрове забезпечення, землевпорядник, землевпорядна наука.
Abstract. The actual vision of the development of land management education is
outlined. The necessity of land management staffing services by the specialists of the
corresponding profile is proved. The list of measures for urgent provision of training,
retraining and advanced training of specialists in land management has been determined. It
is indicated that the provision of land management services should take place in accordance
with the strategy of economic reform and the needs of the country land resources state
bodies. The necessity of land management education independent functioning is
emphasized.
Keywords: land-use education, training specialists in the field of land resources
management, personnel support, land surveyor, land management science.
Постановка проблеми. Успішне функціонування системи управління
земельними ресурсами визначається наявністю кваліфікованих кадрів на всіх рівнях
вертикальної ієрархії державних земельних органів. Професійна підготовка кадрів для
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землевпорядних органів вимагає впровадження такої концепції навчального процесу,
яка б забезпечувала випуск досвідчених спеціалістів, здатних працювати в умовах
ринкової економіки. Водночас існуюча нині в Україні висока щільність населення,
величезна кількість земельних ділянок, створена внаслідок паювання, загострюють
питання управління земельними ресурсами. Зазначене потребує обґрунтування
необхідних умов та формування новітніх підходів до системи підготовки кадрів для
землевпорядного профілю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку землевпорядних
кадрів присвячені праці багатьох вітчизняних вчених. Так, в працях Третяка А.М. [9]
обґрунтовується
необхідність
розширення
спеціальностей,
пов’язаних
з
управлінською, еколого-економічною, науковою та іншою діяльністю у сфері
землеустрою. На думку Сохнича А.Я. [6] система підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів у системі землеустрою приведе до вдосконалення
наявної системи управління земельними ресурсами. Ступень М.Г. [7, с. 99]
обґрунтовує необхідність удосконалення підготовки майбутніх фахівцівземлевпорядників та наголошує, що їм потрібні глибокі знання з природничих наук,
що регламентують організацію використання землі як засобу виробництва і предмету
праці у сільському господарстві. Кошкалда І.В. [2] обґрунтовує використання
світового досвіду підготовки інженерів-землевпорядників для стійкого розвитку
освіти в Україні. А. Фішер [11] стверджує, що для ефективно діючої системи
підготовки кадрів землевпорядного профілю потрібно використовувати такі основні
принципи ефективного навчання, як проблемної орієнтації навчального процесу,
міждисциплінарності, колективності, комплексності та динамізму. А.Г. Мартин [3]
схиляється думки, що сучасний землевпорядник – це фахівець, що здатен якісно та
кваліфіковано готувати управлінські та проектні рішення, розробляти документацію у
сфері землеустрою. В праці Дорош О.С. [1] розглядаються функції органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування в системі управління земельними ресурсами та
пропонується перерозподіл повноважень органів в системі управління земельними
ресурсами з врахуванням децентралізаційних процесів в Україні.
Проте реалії сьогодення змушують більше уваги приділити питанням
підготовки землевпорядних кадрів саме для системи управління земельними
ресурсами. Власне, авторські бачення у цьому контексті і представляють актуальність
публікації.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування розвитку
землевпорядної освіти в системі управління земельними ресурсами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток і глобальне поширення
геоінформаційних технологій, що відбуваються в Україні, значною мірою впливають
на всі сфери життя.
Згідно з «Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» віднесена до
галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».
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Студенти, які навчаються за відповідним напрямом, повинні мати комплекс
ґрунтовних знань з дисциплін не тільки геодезичного напрямку, а і спеціальних
землевпорядних та економічних дисциплін. Не зменшуючи ролі геодезії, топографії і
картографії в створенні високоякісної основи для землевпорядної галузі, необхідно
запроваджувати вузьку спеціалізацію, що дає можливість глибоко вивчити методи і
способи одним фахівцям, а іншим – використовувати прогресивні методи
математичного програмування та кадастрового моделювання, оперативно розробляти
проекти (прогнози) ефективного використання землі, створювати земельно-кадастрові
інформаційні технології.
Сучасний землевпорядник має вміти використовувати набуті знання для
розв’язання традиційних прикладних задач, виконувати різноманітні роботи, що
передбачають використання інформаційних технологій, зокрема ГІС, для розв’язання
традиційних прикладних задач, тому при підготовці фахівців землевпорядного
профілю слід особливу увагу приділяти набуттю вмінь використання на практиці
інформаційних технологій, що дозволяє істотно підвищити якість і точність
виконання землевпорядних робіт.
Фахівець землевпорядник має бути підготовлений для реалізації державної
політики у сфері управління земельними ресурсами, вміти розробляти схеми та
проекти землеустрою, іншу проектну документацію, вести державний земельний
кадастр, проектувати та здійснювати природоохоронні заходи, вести моніторинг та
державний контроль за раціональним використанням і охороною земель.
В контексті викладеного вище слід підкреслити, що сьогодні держава потребує
фахівців, орієнтованих на забезпечення професійної діяльності саме у сфері
землеустрою, а не геодезії, фотограмметрії та картографії [4], землевпорядні ж та
земельно-кадастрові роботи мають інжинірингове спрямування. Тому потребують
узгодження навчальні плани технічних і аграрних вищих навчальних закладів з того
розрахунку, що технічні вузи мають здійснювати підготовку фахівців із геодезії і
картографії, а аграрні – із землевпорядкування та земельного кадастру. Цієї ж думки
дотримуються і інші дослідники [10].
Сьогодні, в умовах створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ),
кадрове забезпечення в системі управління земельними ресурсами має функціонувати
за умови об’єднання зусиль всіх фахівців землевпорядного профілю: землевпорядник
громади, що здійснює оцінку ситуації в ОТГ із земельними ресурсами, аналізує склад,
якісні та кількісні показники, розбирається з орендованими землями, їх формою
власності; залучений персонал або підрядна організація, яка в залежності від
складності проблеми, що має бути вирішена в громаді, приймає рішення залучення до
виконання відповідних робіт сертифікованого інженера-землевпорядника та укладає з
ним договір; робоча група у складі представників різних органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, що діє для погодження усіх питань, які стосуються
вирішення проблем ОТГ, а також схвалення документації, пропонується створення
спільної робочої групи. Варто зазначити, що питання, які стосуються кадрового
забезпечення територіальних громад в землекористуванні детально викладені в
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Проекті USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» [5].
Крім того, вартий на увагу і зарубіжний досвід підготовки землевпорядних
кадрів [8], який свідчить, що в системі управління земельними ресурсами
обов’язковими для навчальних закладів дисциплінами землевпорядного профілю є
правові землевпорядні дисципліни, дисципліни з оцінки землі та нерухомості, а також
наукові дисципліни щодо розвитку сільських та міських територій.
Для невідкладного забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців із землеустрою, які в майбутньому можуть стати спеціалістами з
управління земельними ресурсами, доцільно:
x узгодити з Міністерством освіти і науки України перелік вищих навчальних
закладів освіти, які повинні готувати землевпорядників;
x прийняти участь у розробці єдиних освітньо-кваліфікаційних органів шляхом
залучення провідних науковців;
x розширити функціонування провідних землевпорядних факультетів вузів та
регіональних відділень для організації професійної підготовки спеціалістів у сфері
землеустрою та земельного кадастру відповідно до стратегії економічної реформи,
потреб державних органів земельних ресурсів;
x сприяти розвитку навчально-матеріальної бази у регіональних факультетах та
відділеннях вузів, створювати і впроваджувати нові інтенсивні освітні технології;
x налагодити підтримку наукових досліджень у сфері землеустрою та
земельного кадастру, пріоритетного бюджетного фінансування освітніх програм;
x виділити землевпорядним факультетам вищих навчальних закладів кошти на
зміцнення матеріально-технічної бази;
x залучити провідних вчених землевпорядних факультетів до виконання
актуальних тем наукових досліджень з питань землеустрою, земельного кадастру,
охорони земель та управління земельними ресурсами;
x підвищити рівень підготовки фахівців із землевпорядкування та кадастру, для
чого забезпечити спеціальні кафедри землевпорядних факультетів сучасною
технікою, вдосконалити зміст навчальних і виробничих практик, створити умови для
активізації видання навчальної та методичної літератури.
Виходячи з вищевикладеного, треба зауважити, що студенти – майбутні
землевпорядники повинні сформувати такі вміння й навички, щоб вміти практично
використовувати отримані знання у сучасному суспільстві.
Крім того, навички практичної діяльності вони (студенти) повинні набувати під
час проходження виробничих практик у міських або районних управліннях
Держгеокадастру. Майбутні студенти землевпорядники повинні мати поглибленні
знання щодо розробки документації із землеустрою з метою ефективного
використання земельних ресурсів.
Велике значення має створення галузевої державної наукової установи з питань
землеустрою, охорони земель та земельних відносин у сфері управління
Держгеокадастру.
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Крім того, потрібно затвердити і реалізувати галузеві програми
фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі земельних відносин.
Необхідно постійно підвищувати кваліфікації посадовим особам державних органів
земельних ресурсів. Потребує необхідності затвердження стандартів вищої освіти в
галузі знань «Архітектура та будівництво».
Висновки. Дослідження питань розвитку землевпорядної освіти в системі
управління земельними ресурсами свідчить, що розвиток кадрового забезпечення
землевпорядної служби повинен відбуватися відповідно до стратегії економічної
реформи, а також потреб державних органів земельних ресурсів країни. При цьому
для підвищення рівня підготовки фахівців із землевпорядкуваннях наук мають бути
створені належні умови для активізації належного навчального процесу.
Землевпорядна наука потребує належного фінансування. Вважаємо доцільним
створення галузевої державної наукової установи з питань землеустрою, охорони
земель та земельних відносин у сфері управління Держгеокадастру, що матиме
важливе значення для наукового та освітнього забезпечення розвитку земельних
відносин. Потребують затвердження і реалізації галузеві програми фундаментальних і
прикладних наукових досліджень у галузі земельних відносин.
Вважаємо, що така підготовка землевпорядних кадрів створять умови для
підвищення ефективності державного управління в сфері землекористування.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення ролі кадрового
забезпечення в системі управління земельними ресурсами в регіонах.
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ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ФОКУСЕ
ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ
LIFE STRATEGIES OF STUDENTS IN THE FOCUS VISUAL SOCIOLOGY
Аннотация. В статье анализируется проблематика формирования жизненных
стратегий студенческой молодежи, рассматриваются возможности визуальной
социологии для выявления и изучения жизненных стратегий.
Ключевые слова: жизненные стратегии, студенческая молодежь, визуальная
социология.
Abstract. The article analyzes the problems of formation of life strategies of
students, examines the possibilities of visual sociology to identify and study life strategies.
Keywords: life strategies, student youth, visual sociology.
Постановка проблемы. В современных условиях качество и эффективность
государственной молодежной политики определяет как ресурсное обеспечение
данного процесса, так и факторы субъективного характера, которые характеризуют
степень вовлеченности молодых людей в его реализацию. В качестве одного из таких
факторов можно рассматривать жизненные стратегии личности, проблематика
формирования которых рассматривается в рамках междисциплинарного подхода в
контексте всего спектра современного социально-гуманитарного знания.
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Внимание к проблематике формирования и актуализации жизненных стратегий
у студентов представляет как теоретический, так и практический интерес в силу
комплекса следующих причин:
x жизненные стратегии выступают в качестве индикаторов социальных
процессов и тенденций, характеризующих развитие отдельных профессиональных
групп, этнокультурных и субкультурных сообществ, общества в целом;
x формирование жизненных стратегий отражает динамику и специфику
изменений нормативно-ценностной системы современной молодежи в условиях
глобализации, направленных на приведение в соответствии с социокультурным
контекстом и ресурсной базой представления личности о собственном будущем и
возможностях достижения социальных целей;
x жизненные стратегии являются факторами, определяющими в условиях
формирования
глобального
рынка
труда
некоторые
параметры
конкурентоспособности работника.
Таким образом, целенаправленная и системная работа по формированию
жизненных стратегий студенчества, как нормативного регулятора индивидуального и
группового поведения, является залогом эффективной реализации потенциала
молодого поколения. Однако для государственной молодежной политики решение
данной задачи представляет серьезную проблему как в теоретическом, так и в
практическом аспектах, что обусловлено как сложной природой самих жизненных
стратегий, так и влиянием глобализационного контекста.
Анализ последних исследований и публикаций. В предметных рамках
социальной философии и философской антропологии (В. Франкл, Э. Фромм, К.Г. Юнг, Э. Гуссерль, П. Бергер, Т. Лукман, Е.И. Головаха и др.) жизненная стратегия
рассматривается как эпифеномен личностного саморазвития и самореализации,
средство конституирования и объективации уникального жизненного мира. В таком
понимании данная категория актуализирует универсальную ситуацию выбора
личностью жизненного пути и индивидуального стиля жизни на основе иерархии
ценностных ориентаций и смыслов. Одновременно она характеризует в
долговременной перспективе рациональное планирование личностью жизни, выбор
определенных параметров социального поведения и способов социальной адаптации
индивида в современных условиях.
С точки зрения психологии (Э. Берн, А. Маслоу, Ш. Бюллер, К. Левин,
Ж. Нюттен, С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, К.А. АбульхановаСлавская, И.С. Кон, Я.Л. Коломинский, О.С. Васильева и др.) жизненная стратегия
личности трактуется как способность построения жизненного сценария и развития
индивидуальности человека посредством оценки, отбора и комбинирования
субъективных приоритетов и объективных условий жизни. Она характеризует
индивидуальный стиль конструирования жизненного сценария в определенных
временных рамках на основе выбора жизненных целей личности, структурирования
планируемого жизненного пути, рефлексивной оценки результатов социальной
деятельности.
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Педагогические науки рассматривают данную проблематику в аспекте
создания системы образовательных и воспитательных мероприятий, обеспечивающих
интериоризацию индивидом социальных ценностей и норм, как необходимого
условия сознательного определения личностных целей и задач, реализации
жизненного замысла человека (В.В. Давыдов, А.А. Реан, В.Е. Купченко,
В.Н. Шубкин, Г.А. Ельникова, Ш.И. Алиев и др.). Внимание к данному феномену
обусловлено тем, что определение «стратегии жизненного самоопределения
студенческой молодежи на всех этапах профессиональной подготовки в вузе позволит
индивидуализировать учебно-воспитательный процесс, корректировать программу
психолого-психологического
сопровождения
жизненного
самоопределения
студентов» [2, с. 62].
В аспекте социологического изучения проблематики жизненных стратегий
(Т.И. Заславская, Ю.М. Резник, Н.Ф. Наумова, Г.А. Чередниченко, В.И. Чупров,
Ю.А. Зубок, Н.И. Легостаева и др.) внимание акцентируется на взаимодействии
объективного и субъективного компонентов процесса формирования данного
феномена, который характеризуется динамизмом и противоречивым характером
(прежде всего, в условиях социетальных трансформаций). В фокусе исследования
находятся институциональные возможности реализации личностного потенциала,
социальные нормы, модели социального поведения, социальные барьеры и т.д.,
которые создают объективные препятствия для практического воплощения
жизненных стратегий. Кроме того, предметом социологического изучения являются
индивидуальные потребности, интересы, ценностные ориентации, цели, установки,
личностные качества субъекта и т.д. [3].
Формирование целей статьи. В качестве объекта исследования выступает
современное белорусское студенчество, а в качестве предмета исследования –
жизненные стратегии представителей данной социальной группы. При этом они
рассматриваются в качестве идеальных моделей, характеризующих рационально
конструируемые ценностные и целевые приоритеты личности, а также адекватные
ресурсам индивида способы их достижения [1, с. 94].
Цель исследования заключается в выявлении и характеристике основных типов
жизненных стратегий современного белорусского студенчества. Соответственно,
следующие задачи детализируют цель данного исследования, реализованного по
разведывательному плану: сравнить теоретические подходы к трактовке жизненных
стратегий личности; рассмотреть возможности визуальной социологии к выявлению и
классификации жизненных стратегий личности, репрезентированных в интернете;
выявить и охарактеризовать типы жизненных стратегий современного белорусского
студенчества (на примере студентов учреждений высшего образования Могилёвской
области).
Методология исследования. В качестве методологической базы исследования,
которое имеет междисциплинарный характер, выступает концепция визуальной
социологии польского социолога П. Штомпки [11]. Согласно польскому
исследователю, анализ упорядоченных во времени визуальных данных об объекте и
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предмете исследования позволяет эксплицировать социальные представления,
смыслы и проблемы, выявлять закономерности в развитии репрезентируемого
сообщества. Так, П. Штомпка отмечает, что посредством фотографии можно
зарегистрировать следующие составляющие повседневного мира: физическую
(телесную) активность индивида; предметы, используемые индивидами в различных
ситуациях; наличии подручных знаний; невербалику в процессе коммуникации;
смысловую нагруженность знаков и символов принимаемых индивидом; культурные
«рецепты» для повседневных ситуаций и их культурные различия [11, c. 113].
Соответственно, социологическое исследование визуальной эмпирической базы,
представленной в различной форме в содержании аккаунтов молодежи в социальных
сетях, позволяет эксплицировать наиболее значимые ценностные, смысловые и
аффективные компоненты жизнедеятельности студенчества.
В качестве теоретической рамки данного исследования выступает концепция
жизненных стратегий личности, которая обосновывает фокус отбора эмпирических
данных и их интерпретацию [4; 5; 6; 7]. Данная концепция акцентирует внимание на
роли в жизни индивида динамической, саморегулирующейся системы
социокультурных представлений личности о собственной жизни, которая в комплексе
с системами мотивации, волевого регулирования и контроля входит в общую систему
ориентирования личности [7, с. 174-175].
Изложение основного материала исследования. В современном социальногуманитарном знании существует множество подходов к типологизации жизненных
стратегий личности, выделяемых исследователями по разным основаниям. В целом,
можно говорить о комплексе базовых критериев классификации жизненных
стратегий личности с соответствующими их характеристиками (табл. 1).
Таблица 1
Классификационные критерии и виды жизненных стратегий
Критерий
классификации

Виды жизненных стратегий

1

2

Результативность
процесса
социализации

Характер
взаимодействия с
социальным
окружением

пассивноосваиваемые стратегии (в основе жизненной стратегии
личности лежат нормы и ценности, принятые в данном обществе)
активнопреобразующие
стратегии
(предполагают
отношение индивида к формированию жизненных
ценностных ориентаций)

творческое
планов и

конформные стратегии (предполагают подчинение индивидуальных
компонентов жизненной стратегии интересам конкретного сообщества
в частности или социума в целом)
консенсусные стратегии (основаны на взаимодействии индивидуальных
и макросоциальных компонентов жизненной стратегии)
конфликтные
стратегии
(предполагают
борьбу
между
индивидуальными и социальными компонентами жизненной стратегии
в силу их разновекторности)
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Продолжение табл. 1
1

2
(характеризуются
превалированием
и краткосрочным планированием

Превалирующие
ценностные
ориентации

прагматические
стратегии
прагматических ценностей
жизненных перспектив)
гедонистические
стратегии (характеризуются превалированием
ценностей комфорта и удовольствия, отсутствием временного
планирования жизненных перспектив)

Направленность
социального
действия

целерациональные стратегии (индивидуальные интересы и цели
определяют структуру жизненных стратегий)
ценностно-рациональные стратегии (макросоциальные ценности
определяют структуру жизненных стратегий)
традиционные стратегии (традиции, обычаи и нормы обусловливают
структуру жизненных стратегий)

Мировоззренческий
принцип

индивидуальные стратегии (ориентированы на персональную
активность в социальном мире и определенное дистанцирование
индивида от различных сообществ)
коллективистские стратегии (предполагают максимальное включение
индивида в жизнедеятельность различных сообществ на основе
принятия коллективистских ценностей и практик)

Временные рамки
реализации

краткосрочные стратегии (горизонт планирования и реализации
жизненных стратегий не превышает месяца)
среднесрочные стратегии (горизонт планирования и реализации
жизненных стратегий не превышает года)
долгосрочные стратегии (горизонт планирования и реализации
жизненных стратегий рассчитан на срок от трех лет и более)

Тип социальной
адаптации

стратегии успешной внешней адаптации (ориентированы на настоящее
и ближайшее будущее в контексте включения индивида в
жизнедеятельность первичных и профессиональных групп)
стратегии эффективной внутренней адаптации (ориентированы на
прошлое и отдаленное будущее в контексте самоидентификации
индивида с народом, этносом, профессиональным сообществом и
иными большими социальными группами)
стратегии выживания (предполагают согласие индивида с невысоким
социальным статусом и ухудшающимся материальным положением,
самоидентификацию с сообществами подобного рода)

креативные стратегии (предполагают активное созидательное участие
личности в планировании и конструировании собственной жизни)
Творческая
активность личности обыденные стратегии (предполагают воспроизводство повседневных
практик и моделей поведения)
Степень осознания
индивидом

сознательные стратегии (основаны на постоянной саморефлексии
социальной и интеллектуальной активности индивида)
несознательные стратегии (предполагают рутинное следование
индивидом регулятивам социального поведения)
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Продолжение табл. 1
1
Качество
направленности
личностных
изменений
Целевое назначение
Форма проявления

Приоритеты
социального обмена

Параметры
реализации

Принцип
нормативности

Локус контроля

Характер
социальной
активности
индивида

2
прогрессивные стратегии (характеризуют конструктивные личностные
изменения)
регрессивные стратегии (характеризуют деструктивные личностные
изменения)
стратегии возрастающего благополучия
стратегии сбалансированного благополучия
стратегии одномерного потребления
стратегии многомерного потребления
присваивающие стратегии (ориентированы на максимальное
удовлетворение индивидуальных потребностей, инструментальное
отношение к жизни)
сбалансированные
стратегии
(предполагают
гармоничные
взаимоотношения с другими, личное самоограничение и созидательнопреобразующий принцип отношения к жизни личности)
эффективные стратегии (предполагают достижение социального успеха
и
благополучия
посредством
оптимального
использования
индивидуальных ресурсов)
малоэффективные стратегии (отличаются несбалансированным
соотношением полученных результатов и затраченных ресурсов)
неэффективные стратегии (характеризуются недостижением целевых
установок
жизненных стратегий личности, независимо от
использованных способов и ресурсов)
просоциальные стратегии (наблюдается высокая степень совпадения
нормативно-ценностного компонента жизненной стратегии с целями и
задачами общества)
асоциальные стратегии (наблюдается низкая степень совпадения
нормативно-ценностного компонента жизненной стратегии с целями и
задачами общества)
антисоциальные стратегии (наблюдается конфликт нормативноценностного компонента жизненной стратегии с целями и задачами
общества)
экстернальные стратегии (предполагают перенос ответственности за
разработку и реализацию индивидуальных жизненных планов с
индивида на социальные группы, сообщества и институты)
интернальные стратегии (основаны на чувстве долга, персональной
ответственности за реализацию жизненных планов)
активные стратегии (основаны на высокой степени рационально
ориентированной индивидуальной включенности индивида в
различные сферы социальной жизни)
реактивно-адаптивные
стратегии
(предполагают
ситуативную
включенность индивида в различные сферы социальной жизни)
пассивные
стратегии
(характеризуются
шаблонностью
и
нерефлексивностью индивидуального поведения)
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В качестве детерминант, определяющих выбор личностью соответствующих
жизненных стратегий, выступают такие факторы, как уровень социальноэкономического развития общества, культурные ценности и традиции, политические
институты и структуры, социальные страты и группы, социально-демографические
параметры и другие социально значимые признаки.
Задача выявления и классификации жизненных стратегий личности,
репрезентированных в интернете, посредством методического инструментария
визуальной социологии актуализирует активистский подход к типологии жизненных
стратегий. В основе данного подхода лежит принцип личностного отношения
индивида к своей собственной жизни. Он детерминирует его социальную активность,
которая может принимать три основные типологические формы. Первая форма – это
рецептивная активность, которая лежит в основе стратегии жизненного благополучия,
определяет параметры и динамику ее практической реализации. Вторая форма – это
мотивационная активность, которая выступает предпосылкой эффективности
конструирования и реализации стратегии жизненного успеха индивида. Третья
форма – это творческая активность, которая характеризует стратегию самореализации
личности и результаты индивидуальной творческой деятельности [7, с. 173-174]. При
этом, как считают Ю.М. Резник и Е.А. Смирнов, «в отличие от диспозиций личности
типы ее стратегий жизни строятся не в иерархическом порядке, а как
рядоположенные и равноправные по своему характеру ведущие ориентации людей. С
этой точки зрения нет, например, никакой разницы между стратегией благополучия и
стратегией самореализации» [7, с. 174-175]. Таким образом, жизненные стратегии
выступают как социально обусловленные, интегративные и рациональные системы
ориентирования личности на долговременную перспективу в индивидуальном,
социальном и культурном планах (как в проективном, так и в ретроспективном
аспектах), объективированные в индивидуальном поведении и деятельности.
В идеально-типическом аспекте Т.Е. Резник и Ю.М. Резник выделяют
следующие типы жизненных стратегий [5, с. 104], обладающие набором
универсальных характеристик (табл. 2).
Выделенные типы жизненных стратегий обладают набором таких
характеристик, которые могут быть использованы для типологизации визуальных
данных, представленных в виде фотографий. Итак, в рамках данного исследования
задача выявления и характеристики основных типов жизненных стратегий
современного белорусского студенчества актуализирует методологические принципы
визуальной социологии, рассматриваемые в контексте методологии качественного
исследования [9]. При этом интерпретативный акцент означает концептуализацию
результатов анализа готовых визуальных данных, отобранных в соответствии с
целями и задачами исследования, открыто или имплицитно отражающих
исследуемые социальные явления или феномены, в мягкой, нарративной форме, а не
в виде жестких причинно-следственных схем на квалиметрической основе.
Стоит отметить, что выявление и характеристика основных типов жизненных
стратегий современного белорусского студенчества реализована на локальной
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эмпирической базе, представленной
образования Могилёвской области.

обучающимися

учреждений

высшего
Таблица 2

Типологическая характеристика жизненных стратегий
Основные типы жизненных стратегий
Стратегии жизненной
самореализации

Обеспеченная, полная
необходимых благ и
комфорта, спокойная,
размеренная и
стабильная жизнь

Активная, деятельная,
насыщенная событиями,
общественно значимая и
успешная жизнь

Красивая, гармоничная,
творческая жизнь, по своему
содержанию близкая к
произведениям
художественного искусства

Приобретение и
потребление различных
жизненных благ,
стремление к
материальному или
нравственно
психологическому
комфорту

Восхождение к
желаемой, пользующейся
общественным
признанием и
обеспечивающей
прочное материальное
положение вершине
(уровню жизни)

Свободное творчество и
развитие собственных
духовных и физических сил;
личностное
самосовершенствование
посредством изменения или
конструирования жизненного
мира

3. Ценностные ориентации

Стратегии жизненного
успеха

Стремление получить и
освоить значимый для
личности
(функциональный,
желаемый или
престижный) набор
жизненных благ

4. Нормативные
ориентации

Стратегии жизненного
благополучия

Принятие принципов и
правил,
устанавливающих
приоритет тех или иных
жизненных благ

5. Целевые
ориентации

2. Смысложизненные 1. Перцептивные
ориентации
ориентации

Элементы
жизненных
стратегий
личности

Стремление к
максимально
возможному или
допустимому
удовлетворению своих
потребностей в
определенных
жизненных благах

Достижение мастерства,
высокого
Стремление к личностной
профессионализма и
автономии и творческому
уровня компетентности в
состоянию; склонность к
избранной сфере
постоянному поиску
деятельности;
альтернатив и рефлексивному
ценностные критерии
самоанализу; избирательное
успеха: организованность
отношение к окружающим;
и самодисциплина,
плюрализм жизненной позиции
деловитость и
предприимчивость
Принятие принципов и
Отсутствие четких и строго
правил, ведущих к
установленных правил при
успеху, способствующих
соблюдении общепринятых
личностному и
норм и ограничений;
профессиональному
толерантное отношение к
росту, продвижению
свободе и образу жизни других
индивида по социальной
людей
лестнице
Определение и
достижение
Ограниченное использование
рационального целеполагания
широкомасштабных
целей, имеющих
как инструмента
преобразовательскую
конкретизации и практического
направленность, ведущих
воплощения жизненных
индивида к
смыслов
преуспеванию в жизни

Итак, в городе расположены следующие университеты, в которых в
совокупности обучается около 25 820 студентов [10]:
x Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова (МГУ
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имени А.А. Кулешова);
x Могилёвский государственный университет продовольствия (МГУП);
x Белорусско-российский университет (БРУ);
x Белорусская государственная ордена Октябрьской революции и ордена
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия (БГСХА);
x Могилевский институт МВД Республики Беларусь.
В ходе проведения исследования была сконструирована теоретическая
выборка, которая была представлена в виде 13117 фотографий, опубликованных в
100 аккаунтах Instagram студентов и выпускников высших учебных заведений
г. Могилёва и Могилёвской области. Они были помечены следующими геотегами:
«Mogilev State A. Kuleshov University», «МГУ им. Кулешова», «Могилёвский
государственный
университет
имени
А.А.
Кулешова»,
«Могилёвский
государственный университет продовольствия – МГУП», «ГУВПО "БелорусскоРоссийский
университет"»,
«БРУ
(Белорусско-Российский
университет)»,
«Belarusian-Russian University (БРУ)», «БИП – Белорусский институт правоведения»,
«БГСХА Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»; а также
хештегами: «#мгуимкулешова», «#мгуп_могилев», «#бипмогилёв».
Стоит отметить тот факт, что в выборку не попали курсанты и выпускники
Могилевского института МВД Республики Беларусь, так как используемыми в
данном исследовании методами не удалось выявить их личные аккаунты в Instagram.
Необходимость использования теоретической выборки обусловлена решением
задачи отбора объектов исследования, обладающих информацией об аспектах
эмпирической действительности и являющихся основой теоретически релевантных
понятий. Личные фотографии из аккаунтов студентов в Instagram были рассмотрены в
логике индивидуального выбора и публичной актуализации таких жизненных
стратегий личности, как благополучие, успех и самореализация. Однако жесткое
разграничение жизненных стратегий не представляется возможным в силу
многозначности и полисемантичности эмпирического материала, в результате чего
наблюдается их своеобразная смысловая интерференция.
В целом, по выборке были получены следующие распределения: стратегия
жизненного благополучия была актуализирована в качестве индивидуального
приоритета в 71% аккаунтов, стратегия жизненного успеха – 23%, стратегия
жизненной самореализации – 6%. При этом были выявлены определенные гендерные
различия: стратегия жизненного благополучия в качестве целевого и ценностного
приоритета была актуализирована в аккаунтах у 76% женщин и 54% мужчин;
стратегия жизненного успеха – у 21% женщин и 29% мужчин; стратегия жизненной
самореализации – у 3% женщин и 17% мужчин. Представляет интерес сравнение
полученных данных с результатами социологического мониторинга ИАЦ,
касающихся выявления жизненных целей современной белорусской молодежи [8,
с. 170-171]. Так, юноши и девушки прежде всего ориентируются на создание
счастливой семьи, сохранение и укрепление здоровья (по 61%). Кроме того, в первую
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пятерку жизненных целей вошли рождение и воспитание детей (48%), достижение
делового успеха, карьера (38,5%) и профессиональная самореализация (32,5%). В
среднем для 23% юношей и девушек важным является быть хорошим сыном или
дочерью, а также возможность организовать свое дело. Стать богатым человеком
хотели бы 17,5% опрошенных. Только каждый десятый (в среднем по 11%) в качестве
жизненной цели выбирает вариант уехать за границу на постоянное место жительства
и умение «делать» деньги.
В качестве атрибутов стратегии жизненного благополучия были выявлены
такие ценности, как: семья, внешняя физическая красота, отдых, друзья, хобби
(искусство, путешествия, спорт), учёба. Ключевой выявленной ценностью является
семья, что позволяет говорить об ориентации студенческой молодёжи на заключение
брака и создание семьи, как нормативной модели социального бытия в его
традиционном формате. В аспекте смысложизненных ориентаций данный аспект
подчеркивает социокультурный консерватизм белорусского социума, практически
присущий всем возрастным когортам. Друзья являются ещё одной часто
репрезентируемой ценностью, которая подчеркивает наличие в молодёжной среде
сильных социальных связей. В отношении студенчества актуализация данной
ценности свидетельствует как об отсутствии аномийных процессов в данной группе,
так и о дееспособности референтной группы в качестве механизма социальной
интеграции молодежи.
Существует целый комплекс ценностей, которые в смысловом и
функциональном аспектах являются взаимосвязанными между собой: внешняя
физическая красота, хобби (искусство, активный отдых, путешествия, спорт). В
рамках стратегии жизненного благополучия ценность внешней физической красоты
выявлена как эпифеномен индивидуального хобби (полупрофессиональный makeup,
любительские занятия спортом). Также к хобби можно отнести путешествия с
друзьями и семьей, при этом основными выявленными направлениями для
путешествий являются страны Европейского Союза, которые для студенческой
молодежи выступают в качестве эталона современного экономического, культурного
и политического уклада. Искусство репрезентируется ещё в качестве одной ценности,
которая может быть отнесена к хобби, но только в контексте престижного
культурного потребления.
В рамках стратегии жизненного благополучия учёба в качестве индивидуально
значимой ценности представлена следующим образом – образовательный процесс
репрезентируется как символический аналог трудовой занятости. Соответственно,
успешное окончание высшего учебного заведения рассматривается респондентами в
качестве залога будущего успеха в профессиональной сфере или бизнесе.
К ценностям, составляющим аксиологическое содержание стратегии
жизненного успеха, относятся такие ценности, как активизм, профессионализм,
творчество. При этом они репрезентируются в комплексе с ценностями стратегии
жизненного благополучия, создавая достаточно аморфный нормативно-ценностный
каркас личностных регулятивов.
61

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (9) 2019

В содержательном аспекте ценность активизма характеризует различные
аспекты внутривузовской активности студенчества за рамками формализованного
образовательного процесса. Это включает в себя организацию культурно-массовых и
спортивных мероприятий, волонтёрскую деятельность в рамках таких
государственно-общественных организаций, как БРСМ и ФПБ (на локальном уровне),
членство в студенческом самоуправлении.
Профессионализм как ценность, репрезентированная молодёжью в Instagram,
можно рассматривать в аспекте профессионализации различных направлений
собственной деятельности. В частности, можно выделить профессионализацию
спорта в рамках стратегии жизненного успеха, что находит свое символическое
выражение в факте получения наград на спортивных соревнованиях различного
уровня, смешанных боевых искусствах, художественной гимнастике. Кроме того, в
данном контексте можно рассматривать такие компоненты индивидуальной
жизнедеятельности, как образовательные успехи, моделинг, makeup, индивидуальный
бизнес.
Ценность творчества отражена в визуальных данных репрезентацией фактов
участия молодых людей в деятельности различных студенческих танцевальных,
театральных и других творческих сообществ. Вовлечение студентов в творческую
деятельность зачастую ограничивается внутривузовским пространством, что
накладывает некоторые ограничения на развитие личности в творческой сфере и
масштабы индивидуальной творческой активности.
Жизненная стратегия самореализации в аксиологическом смысле акцентирует
внимание на таких ценностях, как наука и научно-исследовательская деятельность,
изобретательство, вневузовский активизм, творческая деятельность. Итак,
рассмотрим ценности, присущие данной жизненной стратегии.
Упоминаемая в стратегии жизненного успеха ценность активизма в рамках
стратегии самореализации приобретает несколько иной характер, так как полем ее
реализации является вневузовский активизм. Зачастую это проявляется во
взаимодействии студентов с такими некоммерческими организациями, как
Белорусское общество Красного креста, Y-PEER, ЮНЭЙДС, ЮНФПА и др., которое
развертывается вне рамок формализованного образовательного процесса.
Наука и научно-исследовательская деятельность как ценность в рамках
стратегии самореализации представлена
визуальными
данным,
которые
репрезентируют участие молодёжи в научных мероприятиях (семинары,
конференции, участие в научных проектах и др.). В некоторых случаях данная
ценность репрезентируется совместно с такой ценностью, как бизнес (участие
студентов в конкурсах стартапов). Стоит отметить, что ориентация студенчества на
науку и научно-исследовательскую деятельность, инженерно-техническое творчество
свидетельствует о наличии в региональных вузах определенной социальной базы,
необходимой для развития белорусской экономики, науки и промышленности.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование выявило приоритетное
значение стратегии жизненного благополучия в среде современного белорусского
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студенчества, которая существенно опережает по значимости стратегии жизненного
успеха и жизненной самореализации. Для студенческой молодежи такая ситуация
означает акцентирование в качестве референтных аксиологических приоритетов
терминальных ценностей (материальное благополучие, социальный престиж и
жизненный комфорт) в ущерб инструментальным ценностям (профессиональные
достижения, персональные успехи в бизнесе, творческая самореализация, инженернотехническое творчество и т.д.). Символическое превалирование рецептивной
активности создает для молодежи определенные ограничения для актуализации
мотивационной и творческой активности, как факторов личностной самореализации.
Однако разведывательный план исследования и его ограниченная эмпирическая база
не позволяют генерализировать данные выводы, но актуализируют необходимость
дальнейших исследований междисциплинарного характера по этой проблематике.
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RESEARCH OF ACTIVITY AND SENTIMENT OF USERS, WHO LEAVE
COMMENTS UNDER VIDEO ON EDUCATIONAL YOUTUBE-CHANNELS
Аннотация. Статья посвящена исследованию действий пользователей и их
настроений, выраженных посредством публикации комментариев под видео на
образовательных YouTube-каналах. Представлены результаты контент-анализа
комментариев, оставленных под видеоконтентом на образовательных YouTubeканалах. Раскрыта актуальность исследований, направленных на изучение
современных методов медиаобразования.
Ключевые слова: контент, видеохостинг, комментарий, пользователь, канал,
тематическая категория, сентимент.
Abstract. The article is devoted to research of user’s actions and their sentiments,
who leave comments under video on educational YouTube-channels. The results of content
analysis of comments present. The urgency of researches which direct to the study modern
methods of media education is disclosed.
Keywords: content, video hosting, comment, user, channel, thematic category,
sentiment.
Постановка проблемы. Расширение рынка образовательных услуг и отдельного
направления данного рынка – онлайн-образование, – вызвало необходимость
проведения исследований с целью получения нового знания о медиаобразовании,
оптимизации процессов развития медиаобразования, что в конечном счёте может
привести к повышению эффективности образовательных услуг в целом. Наше
исследование представляет собой разработку проблемного поля для изучения такого
явления как медиаобразование с возможностью рассмотрения реальных примеров
получения знаний с помощью образовательных видео-каналов (на примере YouTube).
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Проблемой исследования является противоречие между признанием важности
изучения людьми английского языка и актуальностью, удобством и полнотой
образовательного контента видеохостинга YouTube.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами, связанными с
анализом пользовательских комментариев, занимались такие ученые, как С.Г. Ушкин,
Л.А. Долбунова, Н.М. Рузавина, Н.И. Руденко, А.А. Широков. Несмотря на наличие
научных трудов по данной проблематике, этот вопрос требует дальнейшей
разработки и углубленного исследования.
Формирование целей статьи. Статья посвящена изучению мнения
пользователей и их настроения, выраженные посредством публикации комментария
под видео на образовательных YouTube-каналах.
Изложение основного материала исследования. Метод анализа документов
является наиболее значимым для исследований, основывающихся на текстовой
информации. Каждый из видов данного метода имеет свои преимущества,
особенности и ограничения. В дополнение к этому следует учитывать и методику
проведения исследований текстовой информации в зависимости от выбранного вида
анализа документов.
В маркетинговом аспекте анализ пользовательских комментариев на YouTube
открывает широкие возможности в изучении особенностей поведения аудитории
отдельных каналов, в том числе, тех каналов, основным контентом которых являются
обзоры на какую-либо продукцию или услуги. Построение моделей поведения
аудитории конкретного канала, поиск аудитории, состоящей из потенциальных
потребителей продукции или услуг, поиск корреляций между определенными
признаками – все это возможно при помощи анализа комментариев пользователей.
Отметим, что контент-анализ комментариев может проводиться по различным
основаниям, среди которых тональность (позитивная, негативная, нейтральная),
направленность (о каком объекте идет речь) и так далее.
Несмотря на то, что анализ пользовательских комментариев на YouTube в
отечественных социологических и маркетинговых исследованиях является новым и
мало использующимся методом, не стоит забывать о его преимуществах: доступности
данных и легкости их сбора. При помощи анализа комментариев исследователь
способен получить важную информацию об активности и настроении пользователей.
Для исследования нами были отобраны 20 каналов. Данные каналы
впоследствии разделены на две группы: к первой группе каналов (10 каналов)
отнесены каналы, где обучение проводится русскоязычными преподавателями, ко
второй группе – 10 каналов с носителями языка.
Важнейшими критериями отбора каналов являлось количество подписчиков и
дата загрузки последнего видео-контента на канал: все каналы имеют более
100 000 подписчиков, дата загрузки последнего видео-контента – не позднее одного
месяца назад на момент начала исследования. Данные критерии показывают, что
канал активно развивается и пополняется новым видео-контентом.
Рассматривая первую группу каналов, мы выявили 24 видео, которые подходят
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по ранее обозначенным критериям, и 1636 комментариев, оставленных под данными
видео, от 1268 уникальных пользователей. Полученные комментарии опубликованы
преимущественно на русском языке.
В рамках второй группы каналов были выявлены 35 видео, которые подходят
по ранее обозначенным критериям, и 3073 комментария, оставленных под данными
видео, от 1762 уникальных пользователей. Полученные комментарии опубликованы
преимущественно на английском языке.
Для удобства в дальнейшем анализе полученных данных комментарии из
первой и второй групп каналов объединены в единый массив.
По результатам анализа комментарии массива были разделены на девять
тематических категорий.
Комментарии массива разделены по следующим тематическим категориям:
x общий отзыв о канале и данном уроке, оформленном в видео-контенте;
x обсуждение профессионализма преподавателя, стиля преподавания;
x обсуждение личности, внешности преподавателя;
x вопросы, уточнения по информации, полученной в данном уроке;
x указания на ошибки, допущенные в уроке;
x выполнение домашнего задания, ответы на вопросы, заданные
преподавателем в рамках урока;
x обсуждение пользователями информации, полученной с урока;
x просьбы, предложения по улучшению или информационному расширению
уроков;
x оффтоп, или комментарии, не связанные с темой исследования.
Только трем тематическим категориям удалось объективно присвоить
сентимент: пользователи оставляли позитивно и негативно окрашенные мнения в
общих отзывах о канале и данном уроке, оформленном в видео-контенте, а также о
профессионализме и внешности преподавателя. Количество сообщений в таких
категориях составили 67% от общего количества информативных сообщений и
рассматривались дополнительно как отдельная группа.
Стоит отметить, что, в связи с принятием закона о GDPR (Закон о защите
персональных данных), все никнеймы пользователей были закодированы по
принципу «пользователь 1, пользователь 2…», что не позволяет идентифицировать
комментатора как личность и исключает возможность работы с персональными
данными комментаторов.
Первоначальный массив составил 4 709 сообщений. Для последующего анализа
были отобраны 2711 информативных сообщений, которые составили 58% от общего
массива. Данные сообщения были оставлены 2172 уникальными пользователями.
42% сообщений (1998 комментариев) от общего массива являются оффтопом,
то есть комментариями, не связанными с целью исследования, например, общение
комментаторов друг с другом на темы, не связанные с изучением английского языка.
Рассмотрим категории сообщений, в которых удалось выделить сентимент. В
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категории «Общий отзыв о канале и данном уроке» преобладают позитивно
окрашенные комментарии. 93% (939 комментариев) пользователей положительно
оценивали уроки, которые смотрели. 7% (76 комментариев) сообщений имеют
отрицательный сентимент и содержат мнения, например, о повторах тем уроков или
неполной информации, отраженной в уроке.
Вторая категория «Обсуждение профессионализма преподавателя, стиля
преподавания» содержит больше позитивно окрашенных отзывов – 93%
(579 комментариев). К негативно окрашенным сообщениям (7%, или 43 комментария)
отнесены мнения пользователей о преподавателях, а также сравнения преподавателей
канала друг с другом.
В третьей категории «Обсуждение личности, внешности преподавателя»
выделено больше позитивно окрашенных сообщений – 94% (170 комментариев).
Негативно окрашенные комментарии составили 6% (10 комментариев) от общего
числа комментариев, объединенных в данной категории. Данные сообщения
отражают мнения пользователей о внешности преподавателя (прическа, одежда и
другое). Далее рассмотрим все категории комментариев, в том числе те, которые не
были разделены на позитивно и негативно окрашенные.
Первые три категории комментариев описаны нами выше, поэтому рассмотрим
четвертую категорию сообщений, содержащих в себе примеры выполнения
домашнего задания и ответами на вопросы преподавателя составили 48% от второй
группы категорий (427 сообщений).
Вопросы и уточнения информации, полученной в ходе просмотра уроков
выражены в 165 сообщениях (18%).
Обсуждение уроков, их полноты и актуальности составили 16% сообщений
(147 комментариев).
Просьбы об информационном видео-контенте, предложения по улучшению
уроков или стиля преподавания составили 12% сообщений, или 108 комментариев.
И, наконец, 5% сообщений (47 комментариев) содержат в себе указания на
ошибки, допущенные преподавателем в уроках.
Среди пользователей, оставивших комментарии под видео-контентом, были
выделены отдельно уникальные пользователи в общем массиве комментариев,
уникальные пользователи в массиве русскоязычных комментариев и уникальные
пользователи в массиве англоязычных комментариев.
Принято считать, что возможность оставлять комментарии необходима для
обратной связи с преподавателями, а также для общения с другими пользователями,
которые учат язык на том или ином видео-канале. Исходя из вышесказанного
сформулируем следующие гипотезы.
Гипотеза H1 – пользователи, оставившие свои комментарии под видео-уроком,
чаще всего обсуждают содержание урока, нежели преподавателей и стиль их
преподавания.
Гипотеза Н0 – пользователи, оставившие свои комментарии под видео-уроком,
чаще всего обсуждают преподавателей и стиль их преподавания, нежели содержание
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урока.
Проанализировав полученные комментарии стоит отметить, что чаще всего
пользователи комментировали профессионализм преподавателей канала, сравнивая
их с преподавателями школ, университетов, оффлайн курсов. Также комментарии
содержат мнения о стилях преподавания у разных преподавателей одного канала:
пользователи сравнивали преподавателей между собой, выражая симпатии к тому или
иному преподавателю. Количественно такие комментарии преобладают –
622 комментария.
Обсуждение содержания урока, его полноты, информативности и актуальности
выявлено только в 147 комментариях. Таким образом, принимаем гипотезу Н0.
Активными пользователями каналов считают тех пользователей, которые
оставляют комментарии, оставляют лайки или дизлайки под видео-контентом – то
есть участвуют в жизни канала и способствуют его развитию. Именно мнения
активных пользователей больше всего интересует преподавателей канала и является
наиболее важным для них. Предполагается, что такие пользователи следят за
развитием канала долгое время и могут объективно оценить загружаемые видеоуроки.
Гипотеза H1 – активные пользователи канала положительно оценивают
преподавателей и стиль их преподавания.
Гипотеза Н0 – активные пользователи канала отрицательно оценивают
преподавателей и стиль их преподавания.
В ходе анализа комментариев выявлено, что 93% отзывов пользователей о
преподавателях и стилях их преподавания содержат положительные мнения. Данный
процент положительных отзывов можно объяснить тем, что пользователи, которые
отрицательно оценивают преподавателей и стиль их преподавания чаще всего не
будут оставаться на видео-канале, а продолжат поиски наиболее подходящих видеоуроков. Исходя из вышесказанного, мы принимаем гипотезу Н1.
Вопросы и уточнения, содержащиеся в комментариях под видео-уроком,
показывают стремление пользователей к изучению языка. Путем написания таких
сообщений пользователи стараются разобраться с непониманиями, возникшими в
процессе изучения материала урока. Таким образом, сформулируем следующие
гипотезы.
Гипотеза H1 – в комментариях пользователи канала задают больше вопросов,
содержащих в себе уточнения по урокам, чем прикрепляют тексты с выполненным
домашним заданием.
Гипотеза Н0 – в комментариях пользователи канала чаще всего оставляют
примеры своих домашних заданий, нежели задают вопросы, содержащие в себе
уточнения по урокам.
В процессе обучения, многие преподаватели оставляли для пользователей
небольшие домашние задания для закрепления материала, задавали вопросы и
просили написать ответы в комментариях. При анализе комментариев выявлено, что
большинство пользователей охотно делают такие задания и отвечают на вопросы, что
68

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (9) 2019

и отражено в 427 сообщениях под видео-уроками. Комментарии с уточнениями и
вопросами по урокам составили всего 165 сообщений. Вероятно, пользователи
считают уроки достаточно полными и развернутыми, что исключает желание
уточнять полученную информацию. Исходя из вышесказанного, мы отвергаем
гипотезу Н1 и принимаем гипотезу Н0.
Выводы. Полученные результаты исследования активности пользователей и их
настроения, выраженного посредством публикации комментария под видео на
образовательных YouTube-каналах позволяют сделать следующие выводы.
1. Активные пользователи образовательных YouTube-каналов выражают свои
мнения о видео-уроках посредством публикации комментариев, содержащих слова
благодарности преподавателям, обсуждения стиля преподавания, но мало
рассказывают о впечатлениях от самого урока и материала, изученного в рамках этого
видео-урока.
2. Активные пользователи канала положительно оценивают преподавателей и
стиль их преподавания. Вероятно, пользователи, которые отрицательно оценивают
преподавателей и стиль их преподавания чаще всего не будут оставаться на данном
видео-канале, а продолжат поиски наиболее подходящих видео-уроков.
3. В проанализированных нами комментариях пользователи канала чаще всего
оставляли примеры своих домашних заданий, нежели задавали вопросы, содержащие
в себе уточнения по урокам, что дает возможность отметить полноту материалов
уроков, их актуальность и развернутость. Иначе, вопросов от пользователей было бы
больше.
4. Только по трем тематическим категориям нам удалось определить
сентимент – настроение пользователя, выраженное в негативно или позитивно
окрашенных комментариях относительно объекта исследования, что объясняется
спецификой исследования.
5. Массив комментариев, полученных с каналов, где преподавание ведется
русскоязычными преподавателями, меньше по объему (1636 сообщений), чем массив
комментариев с каналов, где преподаватели – носители языка (3073 сообщения).
Примечательно то, что пользователи каналов, где преподаватели – носители языка,
чаще всего выражали слова благодарности преподавателям, когда, напротив,
пользователи каналов, где преподавание ведется русскоязычными преподавателями,
охотнее делали домашние задания и отвечали на вопросы преподавателей.
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LIFE GOALS AND LIFE ORIENTATIONS OF MODERN BELARUSIAN YOUTH
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Аbstract. The article contains the results of the republican researches related to the
life goals and life orientations of modern Belarusian youth. The character of goals and
expectations about family and work indicates their greater pragmatization while their
significance for the young Belarusians still remaining high.
Keywords: life goals, life orientations, Belarusian youth, family, work, career.
Аннотация. В статье представлены результаты республиканских исследований
по вопросу жизненных целей и ориентаций современной белорусской молодежи.
Характер целей и ожиданий в отношении семьи и работы свидетельствует о большей
прагматизации данных целей при сохранении их высокой значимости для молодых
белорусов.
Ключевые слова: жизненные цели, жизненные ориентации, белорусская
молодежь, семья, работа, карьера.
Statement of the main material of a research. Almost every fifth resident of Belarus
nowadays is a young person from 14 to 31, so the youth of the republic is 20% of the total
population.Young people plan their adult life and its development depends largely on their
values and orientations that are crucial when choosing life strategies. Such values and
expectations are always of interest for the bodies of command that develop the state youth
policy which encompasses socio-economic, political, organizational and legal measures to
support the young citizens of the country. But these values orientations and life plans should
be first studied.
The article contains some results of a number of researches aimed at learning the
values and life strategies of modern young Belarusians.
In April 2018 the Information and Analytical Center at the Administration of the
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President of the Republic of Belarus (IAC) carried out a republican sociological survey to
identify the Belarusian youth’ s life goals and orientations. 1490 respondents living in the
capital, regional and district centers, countryside settlements were interviewed.
The results of the survey show that the main features of modern Belarusian youth are
freedom, independence (38%); purposefulness (36%); education, professionalism (32.5%).
Young citizens of Belarus are primarily focused on creating a happy family and maintaining
health. These life goals were chosen by 61% of respondents respectively. Top 5 of the life
goals identified by the young Belarusians also included birth and upbringing of
children (48%); business success, career (38.5%); professional self-realization (32.5%).
Comparison of individual positions on the gender principle revealed a difference in
the life goals of males and females. In particular, creation of a happy family, birth and
upbringing of children are more important life goals for females (71% and 58%,
respectively) than for males (52% and 39%, respectively). Career and security options
demonstrate an opposite situation: setting up own business serves as a life guide for 26.5%
of males and only 17% of females, financial security – for 23.5% of males and 11% of
females [1] (see Fig. 1).
Main goals of life for young Belarusians

creating a
happy family
61%

maintaining
health
61%

birth and
upbringing of
children
48%

business success,
career
38.5%

professional selfrealization
32.5%

Separate positions
males
52%
39%
26.5%
23.5%

creating a happy family
birth and upbringing children
setting up own business
financial security

females
71%
58%
17%
11%

Main features of modern Belarusian youth
freedom,
independence
38%

purposefulness
36%

education,
professionalism
32.5%

Source: [1].
Fig. 1. Main goals of life for young Belarusians
The orientation of young people in the country to create a family is confirmed by
some increase in the number of marriages concluded in 2017 – 66,200, as compared with
64,500 ones in 2016. However, the divorce rate remains high: 32,000 divorces in 2017;
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32,600 ones – in 2016. Like many European countries, Belarus has faced with a tendency of
increased average age of those who first get married. In 2017 it was 25.8 years for women,
27.9 years for men (in 2011, 24.5 and 26.6 years, respectively).
Various studies show that today’s young people consider that money, full-time and
safe work, personal autonomy are more important values than family, children, health and
good partnership. They have a higher level of optimism about their future than the elderly,
but they are distinguished by pessimistic views on the future of society. Those who are in a
less favorable material position are more interested in income, job security and free time,
while women and those who are in a better material position demonstrate a desire for
interesting work and its high performance [2].
However, the uncovered tendency of shifting the romantic ideas about marriage to
some pragmatic alternatives does not mean a decline in the spiritual and moral culture of
relations between young people. Rather, it means that the young have put the elements of
some practicality and maturity into their ideas, proving their greater psychological readiness
for the realities of marriage.
In this regard, the results of a recent research carried out by Galina Vergibok are
more indicative [3]. She notes that the student youth of the republic is aimed at creating a
family with children. Their judgments about family have a complex multi-stage character;
they are connected with the readiness of cognizing oneself and others, reflection of the
value-semantic sphere, actualization of the need to receive and master the information about
future marriage and parenthood. The ideas of the young reveal the significance of family
itself and its positive potential, where common interests contribute to the stability of future
relations between its members. Gender differences in the semantic units of family values are
of little significance.
The image of an ideal family is described with the following parameters: marriage
age of 23-25 years, equality between husband and wife, obligatory presence of children
because they have a positive impact on relations in a young family, desirable separate
residence, financial independence from parents. Childbirth is noted as a responsible issue:
the young will not have children if they are not sure that they provide them with all
necessary things. The final conclusion of the research by G. Vergibok is that modern
students in Belarus have quite conservative views on family relations that allow them to
maintain an adequate understanding the concepts of marriage and family in a changing
society.
Conservative views on family relations determine birth and upbringing of children as
a life goal. For the Belarusian youth it is birth and upbringing of children that serves a
priority motive for entering into marriage and creating a family (table 1). E. Berngard notes
that young Belarusians’ motives for getting married indicate their aim at the child-centered
model of family [4].
Getting married implies material support of family by earning a high income. High
income is resulted from achieving a business success as a life goal. Career-related goals
(38.5%) are ranged fourth in the top five of the main life goals of the Belarusian youth.
Knowledge and skills of young citizens are in demand in all sectors of the national
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economy in Belarus. The question is how one can build a career and realize oneself in the
professional area. Recently, the concept of careerist bore a negative value, compared with
egoism and greed. However, today any independent person who succeeds in professional
activity can be called a careerist.
So, the issue is if the Belarusian youth is determined to build a career and how its
attitude towards business career has changed in recent years. Let’s recollect some results of
the 2010 research conducted by Mogilev Institute for Regional Social and Political Studies
to reveal the Belarusian youth’s value attitudes towards profession. They have some
indicative points. The largest number of the respondents demonstrated readiness to get their
own way at any cost, and 58.2% of them are males. It is 2 times as much as the number of
those who are determined to work honestly (21.7%), no matter how social life changes.
Talking about the first place of work, the students ranked high earnings first (72.0%),
career – second (67.4%).
Table 1
Motives for getting married and creating a family (%)
Motives
Birth and upbringing of children
Improvement of financial state and solving of housing
problem
Need for love and recognition
Ability to feel relative stability
Satisfying physiological needs
Ability to live separately from parents
Acquisition of the status of wife, husband

Total
81.3
59.3

Females
43.8
32.0

Males
37.5
27.3

75.3
67.0
45.2
46.3
35.2

41.0
36.3
19.2
22.5
19.2

35.3
30.7
26.0
11.9
16.0

Source: [4].
The desires of young people are quite understandable: a successful career in a
prestigious organization is always associated with stability of life, confidence in the future
and privileged position. Money and career were identified as the life goals for most
undergraduates of the Belarusian universities just a decade ago.
The 2010 research revealed not only a rather broad orientation of the Belarusian
youth towards career growth, but also its greater degree of pragmatism as compared with
the older generation. At the same time, many respondents showed naive expectations of a
rapid career growth that were largely shaped by the mass media with the stories about showbusiness. A need to “serve as a soldier before becoming a general” is viewed as failure,
waste of time and energy [5].
HR services began gradually to note that the Belarusians are now searching not for
work as such, but for the desired level of income, and an employee and his employer may
have radically different ideas about it. A modern employee quits the work easily and can
spend some time “in search”, after joining the army of the unemployed and non-registered
in employment centers. One of the reasons for the situation is the change of generation X
(children born in mid-1980s) to generation Y (children born in late 1980s – early 2000s). A
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new generation wants to spend money at will. And if the young man is not satisfied with his
salary, he will either often change his place in search of a “dream job” or will not work at
all.
The theory of generations was developed in the USA in the 1990s and became widely
applied in marketing. According to the theory, generation X determined to chase the “long
ruble” is replaced by “kids” with such traits as narcissism, laziness and unwillingness to
enter adult life. Yers (the term of millennials appeared later) avoid monotonous manydecade work, trying themselves in different areas instead, gaining diverse experience,
becoming “advanced users” of everything related to IT. Their lack of desire to work
permanently for decades gives grounds for the experts to conclude that many Yers will
never become proficient in one field.
The studies of the Belarusian sociologists confirm the theory at least in part.
Belarusian youth perceives any work as temporary. 56% of the young want to leave their
current job, while same desire is expressed by 35% of older employees. The place to work is
determined after making a number of tries and mistakes, a desired payment being given
priority.
The director of the research center “HeadHunter Belarus” S. Shaporeva notes that the
millennials are not attracted by the spheres of priority for the Belarusian economy. They
prefer a job with good income and fast result: sales and IT-area, a post of assistant that
entails fast career growth. Their main requirements to a new job encompass good salary,
engagement in interesting projects and a flexible schedule [6].
The excessive demands for income and working comfort made by the new generation
were not created from nothing. HR director of the transport and logistics company
E. Esipovich believes that the market dictates an unjustifiably high salary of IT specialists,
so students begin to work for IT-companies, expecting high pay [6].
Belarusian IT-employers want candidates aged from 25 to 37, since they consider
this age most productive. Most employees have one or two higher educations. A lot of them
start working early, gaining experience in various fields. Such Y-employees are ideal for
companies that are oriented to mobility and quick solutions, develop technologies, gadgets,
product promotion, produce goods with a creative approach etc. But they are absolutely not
suitable for monotonous work, requiring great effort and perseverance.
A conclusion may be made that for generation Y in Belarus career is also more
important than family but it is refuted by the results of some recent studies. Thus, the results
of a sociological survey conducted by the Minsk Research Institute of Social and Economic
Problems in 2015 showed that family, children and love remain the basis of life for the
majority of Minsk residents. When asked about the priorities of life, only 19.3% of the
respondents indicated a financially secured life; 11.4% – career and high position in society;
5.8% – wealth. The majority of respondents (84.7%) consider that an ideal family should
have more than one child, and every fourth thinks – more than three children. Over 2/3 of
the respondents (79.8%) call a family with two or more children as desired, and 74.5% plan
to have two or more [7].
The results of the 2018 republican poll conducted by the IAC confirmed a certain
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consistency in the life goals of the Belarusian youth with regard to creating a family that
cannot be happy without children. One of the conditions of a happy family is material wellbeing as a result of parents’ productive work and a successful career. No doubt that the
money issue should concern young Belarusians, since high income enables to solve many
material problems. But one can’t get a highly-paid job without one’s appropriate level of
education. The results of the survey show that the money issue is most relevant for 50% of
the Belarusian youth, education and study – for 44%, and housing problem – for about 37%
of the young people. Anyway, employment is included in the list of prior life plans for the
majority of students of Belarusian universities. Moreover, 70% of them are sure that they
will be able to find work due to their specialty at home, in Belarus.
The results of a sociological study conducted by the youth laboratory of sociological
researches of the Central Committee of the Belarusian Republican Youth Union in March
2017 confirmed again the interrelation of education and successful employment. 35% of the
students believe that they can find a job because their specialty is in demand, 32% believe
that they have sufficient skills in their field of knowledge to compete in the labor market,
31% rely on their strength and believe in luck. Another 25% are confident in successful
employment, because they have already got experience in the specialty. More than half of
respondents (75%) do not regret choosing their specialty of higher education. The students
identified the most significant criteria for successful employment: work experience (57%),
qualitative education (54%), predisposition to the professional field, talent (45%), ties in
professional circles (35%), charisma and visual appeal (30%) [8].
As for the most common motives for choosing a particular specialty, the respondents
indicated emotional connection with the profession (what the soul likes) – 47%, cognitive
interest in a branch of knowledge – 35%, demand for their country’s labor market – 20%,
demand for specialties worldwide – 15%, ease of learning – 13%. Only 10% of respondents
indicated the motive of high remuneration of professionals. In this regard, the researchers’
conclusion that the Belarusian youth is most concerned about the money issue seems
somewhat early. Indeed, earning money is a vital purpose of life for the younger generation
of the Belarusians (respondents assessed the importance of the salary level with 9 points out
of 10), but not the purport of life (see. Fig. 2).
In the third quarter of 2018, the Republican Institute of Higher School from Belarus
State University conducted a republican study of the entrepreneurial potential of Belarusian
students, the results of which may also be relevant for identifying their life orientations. In
this regard, significant are the respondents’ replies about the perspectives for future
employment, desire to run own business and factors influencing the choice of a future
profession.
The first question was developed to identify the expectations regarding one’s
professional position immediately after graduating from university and 5 years after
graduation. The replies show that immediately after graduation, the majority of respondents
expect employment in private commercial organizations, among them 32.4% in small
companies, 34.9% in medium-sized companies and 24.7% in large companies. The smallest
number of respondents expect engagement in research activities (7.5%), inherit the family
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business (5.6%) and head a private business (5.6%).

Source: [8].
Fig. 2. Assessment of various characteristics of workplace by Belarusian youth
(maximum 10 points)
The lowest interest was expressed in choosing a career in the public sector (7.8%)
and in working as office employees (6.0%) (see Fig. 3).

Source: own development based on survey data.
Fig. 3. Expected employment of Belarusian students immediately after graduating from
university
According to the responses of future graduates, in five years their life goals will
differ slightly. In particular, the hierarchy of employments is preserved, with an exception
of the respondents’ confidence in career growth that sharply increases. So, 41.5% of
respondents plan to head their own business and 25.9% – plan to head a private business.
Thus, it can be concluded that after having graduated from university the respondents are
focused on employment and career building in the commercial sector.
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The 2018 IAC survey data showed that young Belarusians have got a fairly high
entrepreneurial potential: 36.5% of males and females would prefer to start their own
business, another 17.5% – to work for a private enterprise [1]. One of the most attractive
employment for the current digital generation is the IT sector. Since IT-companies –
residents of the High-Tech Park – maintain close ties with universities and look for the
needed candidates among students, 49% of the IT-employees start their work before 21, i.e.
when they study at the institutions of higher learning, and 27% – at the age of 22-24. In
general, according to the Statistical committee of Belarus, every second digital employee in
the country is under 31.
The goals related to professional self-realization (32.5%) close top 5 of main life
goals of the Belarusian youth. Their implementation is closely connected with the factors of
a future profession choice. An employee’s professional self-realization occurs more
efficiently if the employee is engaged in interesting and promising work, has power,
freedom and independence, ability to take decisions, possibility to create something new,
realize one’s creativity etc. (see fig. 4).
The most important factors determining the choice of a future profession are as
follows: interesting work – 6.27 points out of 7, fulfillment of a dream – 6.22 and
opportunity to become rich – 5.97. However, the scatter of estimates is insignificant, and the
average score of all factors is high. The young Belarusians’ responses enable to single out
three fundamental factors that influence their future career:
1 factor – freedom when carrying out professional activities (freedom; independence,
being your own boss; possibility to take decisions);
2 factor – professional self-realization (exciting job; realization of one’s dreams;
ability to create something new, opportunity to realize creative abilities);
3 factor – obtaining high social and professional status (promising job, power,
possibility to earn money and become rich).

Source: own development based on survey data
Fig. 4. Significance of various factors for career (points, maximum 7)
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Among other life priorities of the young Belarusians is their active life position. They
have ample opportunities for self-realization in social, political and socially useful areas via
various forms of involvement in self-government, public associations and civil initiatives.
The youth is represented in local representative bodies of power.
The most widespread among youth organizations is the Belarusian Republican Youth
Union. As of August 1, 2018, the Belarusian Republican Youth Union united 20% of the
total number of the young people living in the republic. 1,786 of its activists were included
in the prospective personnel reserve by the structures of governmental bodies in 2017.
Besides, the young Belarusians under 31 constitute about 20.5% of the members in the
Federation of Trade Unions of Belarus. Young Belarusians under 31 constitute 31% of
membership in “Belaya Rus” public association.
Conclusions. Thus, the empirical data of recent studies have stated the transition of
the Belarusian youth to a greater autonomy, internalization of modified values, new forms
and patterns of behavior that indicates the dynamic nature of the process of qualitative
changes. Its responses about future family, work, and well-being confirm in general the
researchers’ opinions that in the youth environment creation of a family, birth and
upbringing of children, health are the priority goals of their desired future. Despite the fact
that Western orientations are biased towards free relations and child-free families, the
Belarusian student youth is more focused on family in its traditional sense.
If in the area of family relations the Belarusian young people demonstrate traditional
values, in the area of labor relations, on the contrary, they see many opportunities and
believe that they can find work with convenient conditions. In building their future careers,
young Belarusians are determined to work in the private commercial sector, with the
possibility of starting their own business several years after graduating from university, and
they consider freedom needed to carry out their professional activities, self-realization, high
social and professional status as fundamental factors.
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РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Мазур О.І., асистент кафедри фармацевтичної хімії,
Вінницький національний медичний університет
імені М.І. Пирогова
СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПРОСУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ: СОЦІАЛЬНИЙ І ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТИ
THE MODERN PERSPECTIVES OF PROMOTION OF PHARMACEUTICAL
PRODUCTS: SOCIAL AND LEGAL ASPECTS
Анотація. У статті йдеться про перспективи просування фармацевтичної
продукції на сучасному ринку. Зокрема визначено основні юридичні, маркетингові та
соціальні протиріччя, які ускладнюють реалізацію лікарських засобів; здійснено
аналіз правових аспектів просування фармацевтичної продукції; проведено
соціологічне опитування з метою зіставлення думки потенційних клієнтів з реаліями
фармацевтичного ринку України.
Ключові слова: лікарські засоби, маркетинг, соціальний аспект, юридичний
аспект, вибірка, мотиви вибору.
Absrtact. In the article the prospects of promotion of pharmaceutical products in the
modern market are considered. In particular, the basic legal, marketing and social
contradictions that complicate the sale of medicines were determined. The legal aspects of
promotion of pharmaceutical products were analyzed, the sociological survey was
conducted which aimed to compare on opinion of potential customers with the realities of
the pharmaceutical market in Ukraine.
Keywords: medicines, marketing, social aspect, legal aspect, sample, motives of
choice.
Постановка проблеми. На сучасному фармацевтичному ринку нашої держави
досі залишається чимало маркетингових, соціально-психологічних і юридичних
лакун, які спричиняють недостатню врегульованість і контрольованість обігу
лікарських засобів (далі – ЛЗ). Широкі (порівняно із західноєвропейськими країнами)
можливості збуту фармацевтичної продукції породили, окрім законодавчо
регламентованих способів забезпечення населення ЛЗ (аптеки, стаціонари й
амбулаторії лікувальних закладів), низку неоднозначних з юридичного й лікарського
деонтологічного погляду шляхів продажу (торгові представники та їхній прямий
звʼязок з лікарями-практиками, Інтернет-продаж, прямий відпуск лікарями,
самолікування, постійний ребрендінг і поява нових ЛЗ, які не містять нових діючих
речовин тощо). Це призводить, з одного боку, до невизначеності у виборі клієнтами
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доцільного ЛЗ, з іншого, – до порушень професійної етики виробниками й
реалізаторами фармацевтичної продукції.
Ситуація ускладнюється впровадженням медичної реформи на теренах нашої
держави, а з іншого боку, –перспективою появи нових законодавчих проектів,
скерованих на врегулювання обігу лікарських засобів у напрямі його наближення до
західноєвропейських стандартів. Вищевказані протиріччя обумовлюють актуальність
дослідження сучасних перспектив просування фармацевтичної продукції в
соціальному й законодавчому аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання просування фармацевтичної
продукції у 2000-х роках неодноразово ставали предметом дослідження вітчизняних
науковців. Так, науковці І. Віннікова [1], І. Городецька [2], Т. Райкова, О. Рижов [9],
З. Мнушко [8] тощо у різних аспектах аналізували способи й механізми реклами й
реалізації ЛЗ. Проте вищевказані протиріччя досі не були предметом спеціального
розгляду.
Формулювання цілей статті. Завданням даного дослідження, виходячи з
вищевказаної актуальності й наявних протиріч, є вивчення перспектив
фармацевтичного ринку, пов’язаних з новими юридичними аспектами та новими
соціальними й стереотипними тенденціями ставлення клієнтів до вибору ЛЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основна проблема просування ЛЗ на
сучасному ринку є трьохаспектною: по-перше, законодавчий діапазон дозволяє
реалізовувати ліки в обхід деонтологічних положень, по-друге, переважна кількість
клієнтів зорієнтована на самостійний вибір ЛЗ, обумовлений позалікарськими
(суб’єктивними, стереотипними, рекламними) мотивами, по-третє, реклама не завжди
містить дозволений контент і часто не інформує населення про ЛЗ, а діє підсвідомо.
На жаль, загальна картина споживчого ринку ЛЗ виявляє низку протиріч,
породжених невідповідністю формальних та прагматичних чинників, в основі яких
лежить традиційна довіра до дешевих перевірених ліків, поява (і, відповідно,
рекламування) низки нових препаратів незалежно від їх рецептури.
Так, наразі маємо низку нових препаратів, що містять старі діючі компоненти,
але виходять під новими марками, а в якості нових компонетів містять ароматичні,
допоміжні, наповнювальні, сорбентні добавки тощо. По-друге, з’являється маса
препаратів-дженериків, зумовлених закінченням строку дії патентів, що також
породжує дисонанс у виборі: клієнти звикли до старого (як правило, закордонного і
більш дорогого) препарату, а інформації про нові препарати аналогічного складу та
дії бракує. Ситуацію ускладнює те, що більшість дженериків призначені для
етіотропного й патогенетичного лікування, тоді як, за нашими спостереженнями, в
медіа просторі та зовнішній рекламі пропагуються ліки переважно симптоматичної
дії. З одного боку, це виправдано меншою відповідальністю рекламодавця, оскільки
симптоматичні ліки не є рецептурними і не здійснюють значного впливу на організм;
з іншого боку, постає інфомаційна лакуна: спеціалізовані ЛЗ можуть просуватися
тільки вузьким і не до кінця регламентованим шляхом із залученням медичних
представників та представників торгових фірм.
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Задля вивчення пріоритетів та мотиваційних факторів позалікарського (поза
рекомендацією домашнього лікаря) вибору лікарських засобів в рамках
соціологічного експерименту авторкою дослідження було здійснено опитування
мешканців міста Вінниця у кількості 150 осіб. Вікова категорія респондентів – 2065 років. Нами було спеціально обрано не цільову (переважно люди похилого віку), а
загальну аудиторію, оскільки: а) молодь споживає переважно інтернет-рекламу;
б) люди зрілого віку (35-60 років) – телерекламу.
Результати анкетування наведено далі у таблиці №1.
Таблиця 1
Результати виявлення мотивів самостійного вибору ЛЗ
1. ПИТАННЯ: Як Ви без участі лікаря вибираєте собі ліки?
А) з досвіду;
Б) з реклами;
В) як порадять в аптеці;
Г) інше (відгуки в Інтернеті, поради знайомих).
2. ПИТАННЯ: Як Ви ставитеся до реклами лікарських засобів?
А) не довіряю;
Б) прислухаюся;
В) байдуже;
Г) інше.
3. ПИТАННЯ: Чи надаєте Ви перевагу новим лікам перед старими?
б так;
А)
Б) іноді;
В) категорично не довіряю;
Г) інше.
4. ПИТАННЯ: Чи впливає ціна на вибір лікарського засобу?
А) так, надаю перевагу лікам з більш низької цінової категорії;
Б) ні, має значення тільки ефективність лікарського засобу;
В) іноді, в більшості випадків віддаю перевагу брендовим товарам;
Г)і поєднання б«цінаі – якість».
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Проведене анкетування виявило, такі тенденції: а) респонденти вважають, що
реклама ЛЗ практично не впливає на їх вибір; б) респонденти попри негативне
ставлення до реклами виявляють високу чутливість до появи нових ЛЗ;
г) респонденти надають перевагу ефективним лікам перед дешевими.
У рамках дослідження нами було також проведено опитування працівників
аптек (усього – 15 закладів). Відгуки фармацевтів щодо мотивів вибору клієнтами
ЛЗ виявляють значну розбіжність з результатами анкетування. Це свідчить швидше
про ефективність реклами й підсвідомі механізми її дії: клієнти вважають, що реклама
ніяк не впливає на вибір ними ЛЗ, насправді при вивченні мотивів конкретних актів
вибору й купівлі це не так. Тим більше, що анкетування виявило добру обізнаність
клієнтів з новими ЛЗ, що неможливо без засвоєння реклами.
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Вищенаведені факти формують нові перспективи просування фармацевтичної
продукції, детерміновані як потребою, усвідомленням чи несвідомим вибором
клієнтів, так і юридичними аспектами, що все більше обмежуватимуть маркетинг
фармацевтичних торгових марок. Ці аспекти виступають рамковими для стосовно
власне ринку фармацевтичної продукції, який природно враховує попит і купівельну
спроможність громадян (детермінація «знизу») й регулювально-правового аспекту
(детермінація «згори»). Згідно з працями та науковими посібниками, присвяченими
регулюванню фармацевтичної продукції [3; 9], на теренах нашої держави контроль
якості ЛЗ трирівневий (див. табл. 2).
Таблиця 2
Контроль лікарських засобів
Суть контролю

Ким здійснюється

Експертна оцінка, Державний фармакологічний комітет МОЗ України; ДП
реєстрація і допуск «Науково-експертний фармакопейний центр» МОЗ України
до ринку
Контроль
за Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного
виробництвом
призначення МОЗ України
Контроль якості на Державна інспекція з контролю за якістю лікарських засобів
рівні реалізації ЛЗ
МОЗ України

Попри трирівневість контролю виробництва й реалізації останнім часом
почастішали факти підробки ЛЗ, у зв’язку з чим загальний рівень довіри населення до
нових торгових марок та препаратів поступово знижується, натомість зростає
популярність «перевірених», які у зв’язку з цим не потребують додаткової реклами й
ребрендінгу, або ж стимулюють виробників покликатися на старі елементи брендінгу
(назва, колір упаковки, слогани, рекламні сюжети тощо).
У світовій практиці аптечного бізнесу застосовуються прийоми оптимізації
продаж «customer life time value», згідно з якими виокремлюються такі типи
споживачів ЛЗ: а) відвідувачі аптек; б) покупці (разові або кілька разові); в) клієнти
(регулярні покупці); г) прихильники (конкретної аптеки, товару і його постійні
споживачі) [8]. В Україні серед названих категорій домінують разові й постійні
покупці: серед перших превалює молодь, серед других – клієнти зрілого віку.
Небезпеками для клієнта, на нашу думку, виступають а) довільний вибір ЛЗ
через самолікування; б) ситуативне консультування фармацевтами (провізорами)
аптек при акті купівлі ЛЗ, яке не передбачає клінічних досліджень чи принаймні
консультації у сімейного лікаря; в) прописування лікарями нових ЛЗ, які мають
високу ціну й у назві не містять вказівки на діючу речовину, що раніше входила до
вже відомих клієнтові ЛЗ. Окрім того, за статистикою Міністерства охорони здоров’я,
понад 50% усього ринку ліків складають клінічно неперевірені препарати.
Широкі рекламні можливості тільки сприяють поширенню неповної або
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необ’єктивної інформації різними способами, які, узагальнивши, наводимо тут:
власне реклама (Інтернет-реклама, ЗМІ), непряма реклама (телепередачі медичної
проблематики, кінематографічно-розважальний контент), надання клієнту можливості
безкоштовно спробувати продукт (семплінг), цільова реклама (розсилання в мережі
Інтернет, поштове розсилання), надання ліків безкоштовно (програми з надання
безкоштовних ліків, спонсорство), спілкування з медичними працівниками та
представниками фармакологічних фірм, непряме медичне консультування (гарячі
лінії, Інтернет-консультації).
У результаті вивчення рекламного контенту та його співставлення з правовими
положеннями реклами, реалізації та використання ліків у цілому можна резюмувати
низку недоліків та порушень надання інформації рекламного характеру про ЛЗ:
1. Позиціонування ЛЗ як найкращого засобу серед подібних.
2. Рекламування ліків, скерованих переважно на усунення симптоматичних
проявів хвороби.
3. Представлення механізму дії ліків (на що і як впливають) у наочнообразному вигляді й так, що часто не відповідає реальним механізмам дії.
4. Наявність у рекламі рекомендацій, які може надавати тільки лікар при
індивідуальному консультуванні (як вживати, чи можна дітям).
5. Приховування назви основного компоненту, який часто наявний у більш
відомих і перевірених ліках (особливо при рекламуванні ліків симптоматичної дії).
6. Рекламування ліків, що ще не пройшли клінічну перевірку й не є
сертифікованими для продажу в Україні.
7. Замовчування або перебільшення певних механізмів впливу (побічна дія –
замовчування, основна клінічна – перебільшення).
8. Використання елементів бренду раніше популярних, більш відомих
(дешевих, перевірених) ліків, наприклад, схожість назви, комбінація кольорів
упаковки тощо.
За кордоном реклама лікарських засобів чітко регламентована й обмежена
багатьма юридичними та медичними чинниками, тоді як у нашій країні ступінь її
свободи значний, що сприяє недотриманню наявних обмежень, зокрема
Статті 21 (пункт 4) Закону України «Про рекламу» (в останній редакції від 26 липня
2018 року), а саме: а) наявність в рекламі об’єктивної інформації про лікарський засіб;
б) вимоги на необхідність очної лікарської консультації; в) обов’язкове вивчення
інструкції перед застосуванням тощо [6].
Вищенаведені факти стимулюють законодавчі зміни щодо ринку
фармацевтичної продукції. Так, на початку 2018 року МОЗ України розробило новий
законопроект (Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо удосконалення порядку реклами лікарських засобів) (від 16.05.2018),
що обмежує рекламу лікарських засобів [4]. Основні зміни можна узагальнити до
таких пунктів:
x обмеження змісту реклами відповідно до директив ЄС;
x заборона реклами цілительства та нетрадиційної медицини;
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залучення до реклами конкретного препарату відомих людей,
акторів, що зображають медпрацівників;
x заборона інформації, що ліки призначені виключно для лікування дітей;
x зміст реклами має відповідати інструкції для застосування лікарського засобу.
Проте імплементація вищевказаних положень, на нашу думку, не вирішить усі
практичні проблеми, зокрема такої, як «гул-лікування». У цьому випадку навіть без
рекламного впливу клієнти самі собі «призначають» ЛЗ. Фармацевти при цьому
мусять або задовольняти замовлення клієнта, або, відчуваючи свою відповідальність,
додатково консультувати, коригувати «призначення», або переконувати клієнта в
помилковості його замовлення. Справа ускладняється тим, що в клієнтів, як правило,
повністю відсутні лікарські рекомендації, діагностика, а то й чітке формулювання
симптомів.
У результаті аналізу реалізації ЛЗ таких мотиваційних рішень клієнтів,
виокремлюємо низку небезпек: а) фармацевти й провізори, навіть маючи необхідні
знання, не мають права замінювати лікарів, тому часто не знають, які рішення
приймати; б) клієнти, які обирають препарат за рекламною інформацією, звертають
увагу тільки на перебільшений ефективний аспект; в) рекламна інформація жодним
чином не враховує індивідуальні клінічні прояви, а орієнтована на найзагальнішу
симптоматику; г) існує небезпека самолікування гострих, важких хронічних
(наприклад, серцево-судинних) захворювань.
На щастя, аналіз гул-запитів на фармацевтичні або суміжні з ними теми (як
вилікувати?) засвідчив, що кількісно переважають запити щодо легких розладів,
негострих симптомів (нежить, температура) та хронічних порушень, які відносно не
впливають (хропіння, зайва вага) на нормальну життєдіяльність.
Отже, можна підсумувати, що соціальний аспект просування лікарських засобів
на теренах України, де законодавче врегулювання цього питання поки що залишає
широкий діапазон реалізації неклінічних мотивів вибору лікування, вибудовується з
широкого діапазону переважно неусвідомлених клієнтом і часто незалежних від нього
факторів. На практиці в кожному конкретному випадку доцільне просування ЛЗ
залежить від доброчесності й професійності фахівців, які мають дотичність до
фармакологічного ринку – деонтологічна етика лікарів, провізорів, мерчандайзерів
або «вільних» торгових представників, які діють приватно.
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Малюта К.Г., асистент кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ»
FORMING TOURISM BRAND OF NATIONAL NATURAL PARK
«CARMELYUKOVE PODILLYA»
Анотація. В даній статті розглянуто роль та значення Національного
природного парку «Кармелюкове Поділля». Сформовано систему природоохоронних
знаків для цього парку та розкрито основні особливості формування бренду на основі
нового туристичного маршруту «Загублений світ».
Ключові слова: екологічний туризм, бренд, національний природний парк,
туристичний маршрут, довкілля.
Abstract. In this article the role and significance of the National Nature Park
«Karmelyukove Podillya» are considered. The system of environmental signs for this park
is formed and the main features of the brand formation are revealed on the basis of the new
tourist route «The Lost World».
Keywords: ecological tourism, brand, national natural park, tourist route,
environment.
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Постановка проблеми. Вінницька область має порівняно невелику частку
заповідних територій. Особливо виділяється єдиний Національний природний
парк (НПП) Вінниччини «Кармелюкове Поділля». Проте невелика частина людей
знає про його існування, в основному, місцеві жителі найближчих селищ. Для більшої
популяризації та формування бренду необхідно поширювати інформацію про парк та
рідкісні рослини в ньому, сформувати новий туристичний маршрут, в основі якого
лежить сам парк. Особливу увагу також слід приділити проблемам збереження
недоторканності природи, збереженню довкілля, а також формуванню системи
природоохоронних знаків.
Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні значення екологічного
туризму постійно зростає, а тому є доречним формування нових еко-маршрутів на
природоохоронні території з метою дослідницької, наукової, пізнавальної діяльності,
а також підтримки екологічно чистого довкілля. Такий вид туризму варто розглядати
й на теренах Вінницької області, особливо слід звернути увагу на єдиний
НПП «Кармелюкове Поділля».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань значення
екологічного туризму як складової розвитку туристичної сфери присвячені праці
В.В. Бондаря, Я.Л. Ганжі, М.О. Голуба, О.Г. Зими, М.Т. Кулініча, С. Новицької.
Питання рекреаційного та культурного потенціалу екологічного туризму розкриті у
працях О.А. Воробьова, В.М. Мозгальової, В.Д. Олійник, Н.В. Шумлянської та ін.
Соціально-економічне значення екологічного туризму як складової сталого розвитку
досліджувались у наукових працях Л.Г. Богуш, Г.А. Білецької, О.Ю. Давидової,
С.П. Кузика, Н.В. Полстяної, М.Й. Рутинського та ін. В основному, праці згаданих
науковців висвітлюють тільки проблеми екологічного туризму в цілому по Україні та
в порівнянні з іншими країнами, але не на регіональному рівні. Потребують окремого
розгляду конкретні заповідники, парки та заказники як пріоритетні напрямки
формування туристичного бренду екологічного туризму.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є формування туристичного
бренду екологічного туризму для НПП «Кармелюкове Поділля» на основі створення
нового туристичного маршруту та формування системи природоохоронних знаків для
НПП «Кармелюкове Поділля».
Виклад основного матеріалу дослідження. Національний природний
парк «Кармелюкове Поділля» (рис. 1) знаходиться в 157 км від міста Вінниця [1].
До складу території національного природного парку «Кармелюкове Поділля»
входять такі об’єкти ПЗФ України:
x Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Бритавський»;
x Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Терещуків яр»;
x Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Ромашково»;
x Ботанічний заказник місцевого значення «Вербська дача»;
x Ботанічний заказник місцевого значення «Червоногреблянський».
Не так давно Вінницькі обласні ЗМІ зарясніли повідомленнями про те, що в
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єдиному у Вінницькій області Національному природному парку «Кармелюкове
Поділля» незаконно винищують заповідні ліси. Під загрозою зникнення столітні дуби
та інші цінні породи дерев, які саджали ще наші прадіди. Зокрема, в газеті «33 канал»
(№7 від 6.02.2013 р., с. 7. і №8 від 13.02.2013 р., с. 6) в публікаціях «Національний
парк Кармелюкове Поділля незаконно вирубують».

Рис.1. Карта Національного природного парку «Кармелюкове Поділля»
«Найбагатший в області Чечельницький ліс – заповідну зону – вирізають для
бізнесу» з’явилася інформація про те, що в межах національного природного парку
Кармелюкове Поділля нещадно вирубується заповідний ліс. Незаконну вирубку лісів
парку підтверджує виконувач обов’язків директора парку Віталій Зленко. За його
даними, зафіксовано незаконну вирубку в Бритавському та Дохнянському лісництві,
що входять до Чечельницького лісництва [4].
У парку наявні цінні й рідкісні породи скельного дуба, близько 20-ти видів
рослин занесених до Червоної книги України. Нині недоторканність унікальної
подільської природи, парку із милозвучною й патріотичною назвою, є під загрозою
подальшого нищення, до того ж в інтересах бізнесу, антинародні дії якого покриває
обласна влада.
Саме тому, доречним є створення бренду НПП «Кармелюкове Поділля» з
метою збереження парку, його автентичності та самобутності.
Для того, щоб покращити ситуацію зі збереженням та охороною унікальних
рослин та об’єктів природоохоронних територій необхідно створити природоохоронні
знаки, які покращать пересування груп туристів по території парку та дозволять
зменшити негативний вплив на довкілля: витоптування та засмічення охоронної
площі (рис. 2).
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Застосування парком системи знаків дозволить:
x вигідніше формувати екотури в НПП «Кармелюкове Поділля», не наносячи
шкоди ріскісним рослинам та тваринам;
x дозволить зберегти рідкісні рослини від витоптування;
x дозволить створити сталий еко-маршрут;
x допоможе зорієнтуватися екотуристам та провідникам на території парку.

Джерела

Місця гніздування

Цікаві ландшафти

Унікальні дерева

Унікальні рослини

Рис.2. Природоохоронні знаки, розроблені для НПП «Кармелюкове Поділля»
Особливу увагу слід звернути тим туристам, які цікавляться таким видом
екологічного туризму як екологічно-пізнавальний. Адже завдяки єдиному
національному природному парку можна сформувати цікавий пізнавальний екотур
«Загублений світ» (табл. 1).
Систему знаків застосовано у екотурі «Загублений світ». Комбінований
маршрут, частина якого проходить по раритетній вузькоколійці, а частина – піша
подорож у світ природи. Це дводенний (з туристичним обладнанням: палатки, спальні
мішки, каримати, посуд) туристичний маршрут. Під час екотуру туристи мають змогу
ознайомитись з мальовничою природою Поділля, відвідати ботанічну пам’ятку
природи загальнодержавного значення «Терещуків Яр», побувати в урочищі
«Вишенька» та ботанічному заказнику місцевого значення «Вербська дача», а також
цікаво провести дозвілля та приготувати смачні страви на вогнищі [6, c. 453].
«Терещуків яр» лежить на правому березі р. Савранки. Його площа – 3,8 га. Це
ділянка лучно-степової рослинності, де зростають види, занесені до «Червоної книги
України» – сон великий, ковила волосиста.
Найбільш цінним є відкасник татарниколистий – релікт третинного періоду
(65 млн. років тому), коли на українських землях панував субтропічний
середземноморський клімат. Відкасник росте на специфічних ґрунтах з близьким
заляганням вапняків і крейди, на кам’янистих степових схилах, цвіте в серпні-вересні
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лише раз у житті, а після плодоношення гине (рис. 3.) [2].
Таблиця 1
Туристична програма екотуру «Загублений світ»

День 1

День 2

З Вінниці: збори туристів на початковому пункті – автостанція Вінниці 1
(вул. Київська, 8), автобус Вінниця – Чечільник, відправлення о 8:15
12:20 – прибуття в смт Чечельник;
12:40 – прибуття в НПП «Кармелюкове Поділля» та оренда палаток,
спальних мішків, кариматів та кухонного начиння;
12:50 – розбиття та облаштування туристичного табору у відведемому місці;
14:00 – обід;
15:00 – похід в «Терещуків Яр» та поїздка на раритетній вузькоколійці,
піший похід – ознайомлення з рідкісними унікальними рослинами;
17:00 – продовження походу в ботанічний заказник місцевого значення
«Вербська дача», в якому росте берека та реліктовий вид кизилу
справжнього;
19:00 – повернення в наметовий табір та приготування вечері;
20:00 – вечеря;
21:00 – посиденьки біля багаття.
8:00 – група туристів прикидається та займається приготуванням сніданку;
9:00 – похід в урочище «Вишенька», що славиться трьома рідкісними
видами сон-трави, а також ковили, півниками та іншими унікальними
рослинами. Щоб провести час з користю працівники Парку пропонують
долучитися до акції «Чисте довкілля». Такі дії сприяють екологічному
вихованню молоді, формують турботу про довкілля. Група займається:
збиранням та утилізацією сміття (папір, поліетиленові пакети);
розчищенням та обгородженням місця для утилізації відходів; прибранням
території від обламаного гілля та сухого листя; облаштування місця для
настурного відпочинку туристів;
13:00 – повернення до наметового табору;
13:30 – обід та прибирання території відпочинку і здача орендованих речей;
15:30 – збір групи на станції автовокзалу Чечельника, вул. Радянська, 78;
15: 45 – відправлення автобусу «Чечельник-Вінниця»;
18:35 – прибуття в місто Вінниця.

Рис. 3. Відкасник татарниколистий – унікальна рослина України
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В Україні він зустрічається лише на Волино-Подільській височині. Відомо до
десяти місць, де його знайдено. З інших малопоширених рослин трапляються молочай
мигдалевидний, чина паннонська, чемериця чорна, горицвіт весняний, косарики
черепитчасті, ломиніс цілолистий, барвінок малий.
Урочище «Вишенька» приваблює відпочиваючих неповторними краєвидами,
рослинами, що занесені до Червоної книги України, зручним місцем розташування,
наявністю джерельної води, що сприяло створенню імпровізованого місця
відпочинку (рис. 4.) [5, с. 123].

Рис. 4. Спеціально облаштована територія для екотуристів в НПП «Кармелюкове
Поділля»
Тут ростуть унікальні види рослин: три види сон-трави, ковила, півники та
багато інших.
Винятковості цьому місцю надає те, що рідкісні рослини, які не просто занесені
в Червону Книгу, а й не ростуть більше ніде в Україні саме в урочищі «Вишенька»
існують у природному середовищі. На більшості природоохоронних територій вони
збереглися завдяки насіванню.
«Вербська дача» – ботанічний заказник місцевого значення. Заказник
створений з метою охорони грабово-дубових лісів віком вже понад 100 років, підлісок
в яких утворює реліктовий вид – кизил справжній. Зростає також рідкісний вид –
берека.
У 2010 р. увійшов до складу Національний природний парк «Кармелюкове
Поділля». Рослинність представлена дубовими і грабово-дубовими лісами. Найбільш
цікавими є дубові ліси віком понад 100 років з кизилом у підліску і домінуванням у
травостої субсередземноморських видів – гробейник пурпурово-блакитний, осока
парвська, барвінок малий. Грабово-дубові ліси також мають флористичну
своєрідність. В їх травостані також домінує осока парвська, дещо менші площі
займають волосистоосокові і зірочникові угруповання [3].
Така різноманітність флори приваблює науковців не лише зі всієї України, а і з
сусідніх країн: Польщі та Молдови. Саме тут проводять Міжнародний молодіжний
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форум «Південне Поділля – перлина України». Тому тут є навіть імпровізовані
умивальники та душі, а на окраїні лісу є спортивний майданчик та смуга перешкод,
саме тут проходять змагання на спритність між учасниками форуму.
Волонтерами та працівниками парку, а також всіма охочими, які щорічно
залучаються до акції «Чисте довкілля» виконуються такі завдання:
x зібрання та утилізація сміття (папір, поліетиленові пакети);
x розчищення та обгородження місця для утилізації відходів;
x прибрання території від обламаного гілля та сухого листя;
x облаштування місця для кострища.
Проведені заходи засвідчують актуальність прокладання туристичного
маршруту «Загублений світ» на базі еколого-пізнавальної стежини в
НПП «Кармелюкове Поділля» з розширенням рекреаційної складової та
використанням існуючого місця відпочинку. Інтерес туристів до даного маршруту
спонукатиме в подальшому започаткувати створення в НПП «Кармелюкове Поділля»
постійного рекреаційного пункту, в межах якого функціонуватиме екотур
«Загублений світ» за маршрутом «Вінниця – Чечельник – Вінниця» (рис. 5).

Рис.5. Маршрут екотуру «Загублений світ»
Вартість основних послуг туру розрахована в табл. 2.
Технологічна карта
Екотуру за маршрутом «Вінниця – Чечельник – Вінниця» на квітень 2019 р.
Основні показники маршруту:
1. Вид маршруту кільцевий, організований, автобусно-пішохідний.
2. Термін подорожі (днів/ночівель) 2 дні/1 ніч.
3. Число туристів в групі 15.
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4. Протяжність маршруту: Вінниця – Чечельник – 158 км, Чечельник –
Вінниця – 158 км загальна протяжність – 316 км.
Висновки. Таким чином, розроблений тур приверне увагу більшої кількості
людей, допоможе поширити інформацію щодо знищення лісистої частини парку, що у
свою чергу дасть поштовх до формування потужного бренду на Вінниччині та
допоможе вирішити ряд проблем парку.
Таблиця 2
Формування вартості основних послуг туру «Загублений світ»
Назва послуги
Ціна
Проїзд Вінниця – Чечельник та Чечельник – 147 + 154 = 301 грн.
Вінниця
Оренда в НПП «Кармелюкове Поділля»:
палатка – 40 грн. (на одну добу);
Проживання в наметовому таборі
каримат – 8 грн. (на добу);
спальний мішок – 30 грн.
Закупівля харчів з розрахунком на
кількість людей в групі, середня
Харчування
вартість – 100 грн.
Оренда кухонного начиння – 15 грн.
Всього: 494 грн.

Необхідно поширювати інформацію щодо існуючих проблем національних
парків, знаходити підтримку нових людей, асоціацій та організацій. Також
розроблена система знаків дозволить зберегти природу парку в автентичному,
первісному вигляді з недоторканою природою. Розроблений тур особливо буде
цікавий для підростаючого покоління, що дозволить виховувати його в дусі любові до
природи, науки та пізнання, збереження рідкісної флори та фауни.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
THE PECULIARITIES OF SOCIAL PROVIDING IN THE SYSTEM OF
PROTECTION POPULATION HEALTH
Анотація. В статті проаналізовано особливості соціального забезпечення сфери
охорони здоров’я в Україні та базові критерії якими визначається ефективність
соціальної політики з охорони громадського здоров’я.
Ключові слова: соціальне забезпечення, критерії ефективності, сфера охорони
здоров’я.
Abstract. The peculiarities of social security in the sphere of health care in Ukraine
and the basic criteria that determine the effectiveness of social policy on public health are
analyzed in the article.
Keywords: social security, criteria of the effectiveness base, sphere of health
protection.
Постановка проблеми. Як відомо, рівень медичного обслуговування є
показником добробуту країни в цілому. Тому для будь-якої держави стабільність
системи охорони здоров’я є одним з головних завдань. Державна політика з охорони
здоров’я полягає у формуванні вищими органами державної влади пріоритетів,
доктрин, концепцій і програм, спрямованих на зміцнення здоров’я населення,
забезпечення діяльності і розвиток системи охорони здоров’я. Відповідно до ст. 12
Основ законодавства України про охорону здоров’я це є одним із пріоритетних
напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров’я в Україні
й забезпечує її реалізацію [5, с. 19]. Очевидно, що зміни та реформи в охороні
здоров’я на різних етапах суспільного розвитку мають здійснюватися органами
управління державою усіх рівнів. Вони повинні містити поетапний комплексний
характер і передбачати суспільно очікувані результати. Незважаючи на те, що
фінансування сфери охорони здоров’я за останнє десятиріччя зросло більше ніж у
десять разів (у 2000 р. – 4,8 млрд. грн., у 2012 р. – 46,3 млрд. грн.), об’єктивного
покращення функціонування галузі все ще не відбувається. Виходячи з цього метою
реформ має бути побудова такої моделі охорони здоров’я, яка забезпечувала б рівний
та справедливий доступ всіх громадян до медичних послуг, високу якість та
економічність цих послуг при збереженні обсягу державних соціальних
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гарантій [6, с. 69]. Система охорони здоров’я із самого початку була однією зі сфер
діяльності, регульованих державою. Пов’язано це з тим, що послуги і програми, що
реалізуються в системі охорони здоров’я, безпосередньо впливають на здоров’я і
життя людини. Державне регулювання діяльності установ охорони здоров’я,
включаючи питання управління і ціноутворення, спроби (що робилися в тому числі і
в економічно розвинених країнах) повністю фінансувати охорону здоров’я за
допомогою державного бюджету зумовили більш повільне і неповне впровадження
сучасних методів і способів управління цією системою. Цим питанням присвячено
багато наукових досліджень, що дозволяє скласти досить глибоке уявлення про
основні характеристики та особливості функціонування моделей охорони здоров’я
різних країн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження
стали праці вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені вивченню особливостей
розвитку систем охорони здоров’я економічно розвинених країн світу. Так,
особливості організаційної структури, правові основи функціонування системи
охорони здоров’я в Україні, особливості управління організаційними змінами в галузі
розглянуті у працях З. Гладуна, Л. Жаліло, Я. Радиша, І. Рожкової, С. Стеценка,
І. Солоненка. Особливості проектного та програмно-цільового напрямів в управлінні
охороною здоров’я досліджували М. Білинська, Д. Карамишев, В. Москаленко.
Основні типи систем охорони здоров’я вивчали зарубіжні дослідники У. Беверидж,
Ю. Лісіцин, М. Губіна, Я. Погорєлов, В. Філатов, M. Філд, М. Фотакі, С. Шишкін,
О. Щепін та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність соціальної політики з
охорони громадського здоров’я визначається кількома базовими критеріями, а
саме [3]: 1) станом суспільного здоров’я (зокрема середньою очікуваною тривалістю
життя); 2) ефективністю механізмів фінансового захисту громадян на випадок
захворювання; 3) економічною ефективністю діяльності галузі; 4) задоволенням
потреб громадян щодо послуг з охорони здоров’я та медичного забезпечення.
Широкий спектр нових соціально-економічних та екологічних проблем, що
визначають здоров’я населення в сучасній Україні, висуває нові завдання
дослідження та практичної сфери соціального забезпечення охорони громадського
здоров’я (далі – СЗОГЗ). Орієнтиром розвитку СЗОГЗ в Україні слід вважати
висловлене у Щорічній доповіді Президента України твердження, що охорона
здоров’я в Україні повинна перетворитися з суто медичної допомоги в охорону
здоров’я громадян, тобто охорону громадського здоров’я.
Про важливість прийняття принципів і методів роботи з охорони громадського
здоров’я говорить той факт, що Світовий банк зацікавлений у досягненні якісних
показників роботи у сфері охорони здоров’я. Ефективні заходи щодо охорони
суспільного здоров’я безпосередньо пов’язані з досягненням «Цілей розвитку
тисячоліття».
Головні функції сфери суспільної охорони здоров’я, у рамках діяльності
Світового банку, згруповані у п’ять основних категорій, а саме: розробка політики;
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збір і поширення інформації про політику, стратегії і заходи у сфері охорони
здоров’я; профілактика захворювань; міжгалузева робота зі зміцнення здоров’я;
підготовка кадрів.
Ці основні категорії функцій суспільної охорони здоров’я охоплюють широкий
діапазон заходів, таких як: формування політики, інституційно-нормативне
регулювання, моніторинг та оцінка, профілактика і боротьба із захворюваннями,
підготовка кадрів; установлення пріоритету заходів щодо охорони суспільного
здоров’я під час обговорення політики і кредитування; включення функцій суспільної
охорони здоров’я в доповіді про стратегії скорочення бідності тощо.
Вважається, що витоки поняття «охорона суспільного здоров’я» сягають часів
Гіппократа, коли вперше науково був доведений зв’язок між факторами зовнішнього
середовища і захворюваннями. Впродовж усієї історії розвитку науки управління
охороною громадського здоров’я чітко виявлялася взаємодія між суспільноекономічним розвитком і можливістю впливати на фактори, пов’язані зі здоров’ям
населення.
У результаті складної взаємодії рівнів доходів, освіти, способу та стилю життя,
державної політики і медичного обслуговування тривалість життя збільшилася майже
на двадцять п’ять років. Багато заходів, що поліпшили здоров’я, є результатом
екологічних заходів і дій сфери суспільної охорони здоров’я. При цьому управління
більшістю вирішальних факторів, що впливають на стан здоров’я, виходить за межі
сектору охорони здоров’я.
Зокрема, експерти Світового банку визначили, що більше 10 млн. дітей світу
віком до 5 років помирають щорічно із причин, яким можна запобігти; у подальшому
неінфекційні захворювання стануть основною причиною втрати працездатності й
передчасної смерті, такі як серцеві захворювання, депресії, інсульти, дорожні травми.
При цьому визначено чотири основні проблеми охорони здоров’я, на вирішення яких
мають бути спрямовані зусилля міжнародного співтовариства та урядів країн:
скорочення надмірної смертності і захворюваності серед незаможних; інвестування в
наукові дослідження і розробки щодо охорони суспільного здоров’я, спрямовані на
охорону здоров’я незаможних; протидія погрозам здоров’ю, що виникають внаслідок
економічних криз, нездорової екології і проблемного способу життя; а також
створення більш ефективних і результативних систем охорони здоров’я.
В останні роки зросла аналітична робота Світового банку щодо охорони
суспільного здоров’я і, відповідно, кредитування заходів зміцнення здоров’я
незаможних, підвищення ефективності охорони здоров’я, особливо тих із них, що
стосуються здоров’я матері і дитини.
У цільову аудиторію досліджень Світового банку також включені керівники
країн, які кредитуються та до обов’язків яких входять питання охорони здоров’я;
керівництво країн і галузей охорони здоров’я; працівники інших галузей, робота яких
значно впливає на охорону здоров’я, а також фахівці, що аналізують політику у сфері
охорони здоров’я.
Разом з тим у більшості країн на даний момент не сформовані інфраструктури
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управління охороною суспільного здоров’я. В Україні також не прийнята концепція
охорони громадського здоров’я, яка б сформулювала мету, завдання та намітила
стратегію галузі в Україні.
Варто звернути увагу на те, що сфера суспільної охорони здоров’я не є
еквівалентом медичного обслуговування (власне, охорони здоров’я), а охоплює
політичні, економічні, екологічні та суспільні чинники впливу на здоров’я населення.
Головні функції сфери суспільної охорони здоров’я можна згрупувати у п’ять
категорій [1]: 1) розробка політики; 2) збір і поширення інформації про політику,
стратегії і заходи у сфері суспільної охорони здоров’я; 3) профілактика і боротьба із
захворюваннями; 4) міжгалузева робота зі зміцнення здоров’я; 5) підготовка кадрів та
розширення потенціалу.
Кожна з цих основних категорій сфери суспільної охорони здоров’я включає
широкий діапазон робіт. Групування функцій суспільної охорони здоров’я сприяє
визначенню істотно важливих проблем у межах кожної країни, інвестиційних потреб
та виміру ефективності їх використання.
Відповідно до результатів досліджень експертів Світового банку, функції
сфери охорони суспільного здоров’я – це цілий спектр повноважень у різних галузях,
які сприяють охороні здоров’я. І тільки держава є незмінним єдиним відповідальним
без права передавання обов’язків за охорону здоров’я іншим структурам.
Всесвітньою організацією охорони здоров’я визначені 10 основних
оперативних функцій охорони громадського здоров’я, що можуть бути використані
іншими країнами. Для виконання цих функцій найбільш ефективним і рентабельним
способом є інтегрований підхід. Виходячи з цього виокремлено базові функції
охорони суспільного здоров’я [2]:
1. Епіднагляд та оцінка стану здоров’я і благополуччя населення.
2. Моніторинг і реагування на небезпеки для здоров’я і при надзвичайних
ситуаціях.
3. Забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів
тощо.
4. Зміцнення здоров’я, включаючи вплив на соціальні детермінанти і
скорочення нерівностей за показниками здоров’я.
5. Профілактика захворювань, включаючи раннє виявлення порушень здоров’я.
Оцінка охорони громадського здоров’я здійснюється за принципом оцінки
політики держави, характеристика якої має включати три важливих моменти: – чітке
та стисле формулювання обраної політики або констатація відсутності
сформульованої політики в даній галузі; – чіткий перелік галузевої політики в
дотичних сферах, що можуть мати опосередкований вплив на досліджувану
проблему; – докладний опис проблеми, для розв’язання якої було розроблено
політику, а також оцінку обсягу та нагальності цієї проблеми.
Такий підхід дослідження СЗОГЗ відповідає вимогам Світового банку при
наданні кредитів. Крім цього, при формуванні СЗОГЗ враховуються також умови
середовища, в якому запроваджується дана політика соціального забезпечення.
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Політика з охорони громадського здоров’я майже завжди виникає у відповідь
на реальні потреби, проте нерідко вона відбиває потреби однієї частини населення
більшою мірою, ніж іншої його частини. Таким чином, політика формується у
певному середовищі:
x соціальне середовище, яке включає культурні, етнічні, релігійні та інші
звички, очікування, моделі поведінки та способи взаємодії між ними, що
встановлюються в тому чи іншому суспільстві;
x фізичне середовище, яке включає: клімат, архітектуру, природні ресурси та
інші фізичні характеристики, що визначають спосіб життя, прийнятий у даному
суспільстві;
x економічне середовище – включає активність економічного життя
суспільства, в тому числі характер індустрії та торгівлі, економічну незалежність
регіону, на який поширюється політика, рівень безробіття, рівень економічного
зростання тощо;
x політичне середовище, що включає урядові структури, чинне законодавство,
політичні партії, переважаючу ідеологію, нагальні політичні проблеми даного
моменту тощо.
Насамперед слід зазначити, що існує кілька усталених і тотожних термінів:
громадська охорона суспільного здоров’я, охорона громадського здоров’я, охорона
суспільного здоров’я. Це викликано розбіжностями у перекладах, а також множиною
тлумачення вказаних термінів.
Але перш ніж перейти до визначення охорони громадського здоров’я, наведемо
дефініції, які дадуть змогу більш повно зрозуміти термін «охорона громадського
здоров’я» та його синонім «охорона суспільного здоров’я» [4].
З. Френкель (1920-ті рр.): Наука про взаємозв’язок здоров’я населення з усіма
сторонами соціалістичного будівництва.
Н.А. Семашко (1930-ті рр.): Основне завдання соціальної гігієни полягає в
тому, щоб глибоко вивчати вплив соціального середовища на здоров’я людини і
розробити ефективні заходи щодо усунення шкідливого впливу середовища.
Г. Баткіс (1960-ті рр.): Одна з наук, предметом якої є питання санітарного стану
населення і організація охорони здоров’я.
Є. Белицька (1960-ті рр.): Наука, що вивчає закономірності впливу соціальних
факторів на здоров’я людських колективів, визначає шляхи його збереження і
зміцнення.
К. Майстрах, І. Лаврова (1970-ті рр.): Наука про здоров’я суспільства, соціальні
проблеми медицини і охорони здоров’я.
А. Серенко (1970-ті рр.): Наука, що розробляє соціальні проблеми медицини,
вивчаючи вплив соціально-економічних та суспільних відносин на стан здоров’я
населення.
Охорона здоров’я – система загальнонаціональних (загальнодержавних)
соціально-економічних і медичних заходів, що мають на меті зберегти й підвищити
рівень здоров’я кожної окремої людини і населення в цілому, громадська, соціальна
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функція медицини і всього суспільства, держави, діяльність товариств, установ та
організацій (у тому числі медичних) з охорони здоров’я.
Охорона здоров’я – це система державних і громадських заходів правового,
організаційного,
соціально-економічного,
наукового,
культурно-освітнього,
санітарно-епідеміологічного, медичного, технічного й іншого характерів,
спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я людей, запобігання та лікування
хвороб, подовження тривалості активного життя і працездатності, забезпечення
сприятливих для здоров’я умов побуту й праці, гармонійного фізичного і психічного
розвитку дітей та підлітків.
Інституційно сфера охорони здоров’я – сукупність організацій, інститутів і
ресурсів, призначених для дій в інтересах здоров’я, тобто надання будь-якого виду
допомоги або послуги в громадській охороні здоров’я чи послуги, що надається на
основі міжсекторальних ініціатив для поліпшення здоров’я нації.
У реалізації своєї ролі в процесі відновлення генерацій людей сфера охорони
здоров’я здійснює низку важливих функцій:
x забезпечення оптимального рівня здоров’я населення, його активного
довголіття та високої працездатності, створення умов і можливостей для кожного
члена суспільства постійно оздоровлюватися, наближати власне самопочуття до
моральної та фізичної норми;
x комплексне динамічне спостереження (та піклування) за станом здоров’я
окремої людини та всіх членів суспільства;
x формування оптимальних параметрів здоров’я майбутнього покоління.
Охорона здоров’я – це система державних, громадських та індивідуальних
заходів і засобів, що сприяють здоров’ю, запобіганню захворювань та попередженню
передчасної смерті, забезпеченню активної життєдіяльності й працездатності людини,
що враховують увесь комплекс чинників, які впливають на здоров’я людства. Тобто –
на здоров’я нації.
Таким чином, громадське здоров’я – це значно ширше (передусім соціальноекономічне) поняття, ніж суто індивідуальне здоров’я. В науковій літературі
зустрічаються наступні визначення даної дефініції. Громадське здоров’я та охорона
здоров’я – це наука і конкретна діяльність з охорони та зміцнення здоров’я населення,
продовження життя шляхом мобілізації зусиль суспільства і проведення відповідних
організаційних заходів на різних рівнях державного управління.
Громадське здоров’я (Publіc Health as a resource) – медико-соціальний ресурс і
потенціал суспільства, що сприяє забезпеченню національної безпеки, зумовлений
комплексним впливом соціальних, поведінкових і біологічних факторів; його
поліпшення сприяє збільшенню тривалості та якості життя, благополуччя людей,
гармонійному розвитку особистості й суспільства.
Громадське здоров’я виявляє закономірності розвитку народонаселення,
досліджує демографічні процеси, прогнозує перспективу, розробляє рекомендації
щодо державного регулювання чисельності населення, вивчає вплив соціальних умов
і факторів зовнішнього середовища на здоров’я населення з метою розробки
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профілактичних заходів щодо оздоровлення населення.
Крім того, громадське здоров’я – характеристика важливих властивостей,
якостей, аспектів суспільства як соціального організму, суспільне багатство
(багатство суспільства), фактор, без якого не може створюватися вся сукупність
матеріальних і духовних цінностей. Громадське здоров’я – такий стан, така якість
суспільства, що забезпечує умови для способу життя людей, не обтяжених
захворюваннями, фізичними та психічними розладами, такий стан, коли
забезпечується формування здорового способу життя.
Громадська охорона здоров’я (Publіc Health as a system) – система наукових і
практичних заходів і структур медичного та немедичного характеру, діяльність яких
спрямована на охорону і зміцнення здоров’я населення, профілактику захворювань і
травм, збільшення тривалості активного життя та працездатності населення і
передбачає об’єднання зусиль суспільства щодо створення умов, які сприяють
поліпшенню здоров’я населення.
Крім того, громадська охорона здоров’я – сфера наукової та практичної
діяльності, що забезпечує управління охороною здоров’я як однією з ключових
соціальних систем, де медична галузь є лише одним із компонентів, поряд з
економікою,
агропромисловим
комплексом,
промисловістю,
соціологією,
політичними науками тощо.
Таким чином, громадське здоров’я та охорона здоров’я – наука про
закономірності громадського здоров’я, способи його збереження та поліпшення, про
вплив соціальних умов та факторів способу життя на здоров’я населення, про
соціальні аспекти профілактики, лікування, діагностики та реабілітації.
Зазначимо, що громадське здоров’я не є арифметичною сумою показників
індивідуального здоров’я громадян.
Громадське здоров’я, на думку ВООЗ, слід розглядати як ресурс національної
безпеки, засіб, що дозволяє людям жити благополучним, продуктивним і якісним
життям.
Таким чином, здоров’я людини може розглядатися в різних аспектах:
соціально-політичному,
економічному,
моральносоціально-біологічному,
естетичному, психофізичному тощо.
Термін «суспільна охорона здоров’я» («модель суспільної охорони здоров’я») –
відносно новий для України, тоді як більшість розвинутих країн світу в процесі
вироблення державної політики розвитку сфери охорони здоров’я спираються на
знання і принципи даної категорії.
Зрештою метою охорони громадського або суспільного здоров’я є поліпшення
й охорона здоров’я та подовження середньої тривалості життя населення суспільними
і державними заходами. Узагальнені завдання цієї науки наступні:
1. Оцінка та вивчення здоров’я населення, динаміки його розвитку.
2. Оцінка та вивчення суспільних та інших умов, що впливають на здоров’я.
3. Розробка методів і способів зміцнення здоров’я, попередження захворювань
та інвалідності, а також їх реабілітації.
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4. Теоретичне обґрунтування принципів розвитку, оцінка якості та
ефективності охорони здоров’я.
5. Вирішення проблем управління, фінансування та економіки охорони
здоров’я.
6. Правове регулювання охорони здоров’я.
7. Формування соціально-гігієнічного менталітету і мислення медичних
працівників.
Висновки. Отже, виходячи з поставлених завдань, охорона громадського
здоров’я вирішує такі проблеми: 1) поширення знань про охорону здоров’я та
захворюваність серед населення; 2) ідентифікація найбільш важливих медичних,
біологічних та соціальних факторів, що впливають на здоров’я (рівень
захворюваності); 3) контроль за умовами навколишнього середовища в місцях
проживання і на робочому місці, заходів щодо поліпшення екологічної ситуації;
4) розробка більш ефективних методів планування і реалізації різних форм медичної
допомоги; 5) активна участь у формуванні державної політики в галузі охорони
здоров’я населення.
Для оцінки здоров’я населення використовуються індикатори (показники):
демографічні показники; захворюваність; інвалідність; фізичний розвиток.
Громадське здоров’я зумовлене комплексною дією на нього соціальних, біологічних і
поведінкових чинників ризику.
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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 (10)/2019) або 20 червня (Випуск №3 (11)/2019) або 20 вересня
(Випуск №4 (12)/2019) або 20 грудня (Випуск №1 (13)/2020)) 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:
¾ Мова статті: українська, російська, англійська.
¾ Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та
збережений у форматі або *doc, або *docx.
¾ Обсяг статті від 6 до 10 сторінок, формат сторінки: А4 (297 x 210), орієнтація
сторінки – книжкова, береги – 20 мм (зліва, справа, зверху, знизу).
¾ Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації, ключові слова тощо друкується
шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25.
¾ 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.
та
чітко
¾ Математичні
формули
мають
бути
ретельно
перевірені
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.
¾ 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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ɎɈɉɄɨɪɡɭɧȾɘ
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨɩɪɨɞɟɪɠɚɜɧɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ
ɫɟɪɿɹȼʋɜɿɞɪ
ɚɫɦȼɿɧɧɢɰɹɜɭɥɄɟɥɟɰɶɤɚɚ
Ɍɟɥ      
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